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Voorwoord
‘Kies een cultuurpolitieke invalshoek en preciseer en positioneer het architectuurbeleid 
daarmee op heldere wijze ten opzichte van andere beleidsvelden. (…) Dat betekent 
dat het beleid zich niet moet focussen op de ontwerpende en gebouwde werkelijkheid 
alleen (de habitat), maar ook op de noodzakelijke maatschappelijke attitude en men-
taliteit (de habitus). Deze habitus is voorwaardenscheppend om tot een trefzeker, 
zorgvuldig en gewetensvol vormgegeven Nederland te komen.’1

Dit is de eerste aanbeveling van het College van Rijksadviseurs uit de Visie Archi
tectuur beleid 2008+, die dit jaar is uitgebracht. Het gaat in het architectuurbeleid 
zowel om het met voldoende vakkennis benaderen van de ontwerp praktijk, als om  
de inspirerende bijdragen die de deelnemers aan het bouw- en ontwikkelingsproces 
kunnen leveren. Met andere woorden: hun opstelling en inzet bij de ontwikkeling 
van een plan – van het allereerste initiatief tot aan de op levering – kan doorslag-
gevend zijn voor het bereiken van een betekenisvol eindresultaat.
Opdrachtgevers vervullen daarbij een essentiële rol. Zij zijn het die meestal met het 
bouwinitiatief komen. Zij zijn het die de opdracht formuleren. Bijna altijd zijn ook zij 
het die het financiële risico lopen. De wijze waarop opdrachtgevers invulling geven 
aan hun rol is vrijwel altijd van doorslaggevende betekenis voor het resultaat van 
een project. Welbeschouwd hebben opdrachtgevers in belangrijke mate de sleutel 
in handen bij het streven naar architectonische kwaliteit. Uiteraard geschiedt een en 
ander niet zonder een – soms zeer – intense wisselwerking met de opvattingen van 
ontwerpers, die het geheel wáár moeten maken. Het tandem opdrachtgever-architect 
kan dan ook worden beschouwd als het ‘centrale zenuwstelsel’ van een bouwproces. 
Het stimuleren van goed opdrachtgeverschap wordt in het architectuurbeleid als een 
van de hoofdpijlers van het beleid gezien. Naast het uitdragen van de eigen voorbeeld-
rol als opdrachtgever wil het rijk ook andere opdrachtgevende partijen stimuleren: 
van institutionele opdrachtgevers (zoals gemeenten, corporaties, beleggers en  
ontwikkelaars) tot particuliere opdrachtgevers. Het rijk wil hen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid, in het besef dat ‘kwaliteit rendeert’.
Opdrachtgeverschap is een moeilijk en risicovol vak. Om complexe bouw- en inrich-
tingsprocessen met uiteenlopende partijen tot een goed einde te brengen zijn niet 
alleen organisatorische, vakinhoudelijke en financiële deskundigheden onontbeerlijk. 
Persoonlijke kwaliteiten, zoals een maatschappelijke attitude en een gezonde dosis 
doelgerichtheid, maken het verschil. Vandaar dat de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide, wordt toegekend aan een opdrachtgever 
die zich bij uitstek én deskundig, én creatief én bezielend heeft getoond. Een combi-
natie van vaktechnische en persoonlijke eigenschappen dus. 
In het boek dat voor u ligt zult u vele leerzame voorbeelden aantreffen van opdracht-
gevers die een combinatie van de genoemde eigenschappen blijken te bezitten. Soms 



laat de geschiedenis van de totstandkoming van een project zich lezen als een  
spannend boek, zelfs bijna als een thriller. Zo veel valkuilen moeten er vaak worden 
ontweken, zo veel hindernissen geslecht. Men kan alleen maar grote waardering 
hebben voor de hier gepresenteerde inspirerende opdrachtgevers, die zonder  
uitzondering een prachtig architectonisch project hebben weten te realiseren. 
Het bevorderen van goed opdrachtgeverschap bij gemeenten, provincies en markt-
partijen geschiedt niet alleen via een opdrachtgeversprijs als de Gouden Piramide. 
In het huidige architectuurbeleid – onderdeel van het Actieprogramma Ruimte en 
Cultuur (2005 –2008) – krijgt goed opdrachtgeverschap gestalte op velerlei terrein. 
Ook ondersteunt en stimuleert Architectuur Lokaal al ruim vijftien jaar het cultureel 
opdrachtgeverschap in Nederland. Dat dit een kwestie is van frapper toujours  
illustreren de periodieke bijeenkomsten die Architectuur Lokaal organiseert voor 
(op)nieuw gekozen raadsleden en wethouders op het gebied van het bouw- en  
cultuurbeleid en de ruimtelijke ordening. 

‘Architectuur’ was in 2006 het thema van de rijksprijs. Inzenders waren opdrachtge-
vers van een architectonisch ‘object’. Dat kon een gebouw zijn of een ensemble van 
gebouwen (inclusief hergebruik, renovatie en restauratie), interieurarchitectuur of een 
civieltechnisch ontwerp, bijvoorbeeld een brug of een sluizencomplex. Volgend jaar 
zal het thema ‘gebiedsontwikkeling’ (stedenbouw, ruimtelijke ordening, landschaps-
architectuur) zijn. Zo komen jaarlijks bij toerbeurt de verschillende schaalniveaus 
waarop opdrachtgevers werkzaam zijn aan bod. De grondslag vormt de officiële en 
dit jaar geactualiseerde Regeling Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, 
de ‘Gouden Piramide’. De actualisatie kreeg vanzelfsprekend vorm in samenwerking 
met mijn collega’s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat. Als de meest betrokken vakdepartementen 
‘dragen we’ gezamenlijk de rijksprijs.
Daarnaast heeft de aanstelling van drie Rijksadviseurs op de respectievelijke terreinen 
van landschap, cultureel erfgoed en infrastructuur een plaats gekregen in de regeling. 
Samen met de Rijksbouwmeester vormen zij het College van Rijksadviseurs. Het 
instituut van het Rijksbouwmeesterschap – dat dit jaar zijn 200-jarig bestaan viert – 
is hiermee inhoudelijk verbreed. Over ruimtelijke vraagstukken kan nu integraal 
worden geadviseerd, met inachtneming van alle disciplines in het ruimtelijk ontwerp. 
Uit het brede scala aan inzendingen heeft de jury, onder voorzitterschap van Rijks-
bouwmeester Mels Crouwel, vijf opdrachtgevers genomineerd . Behalve in dit boek 
zijn zij geportretteerd in vier televisie-uitzendingen van de AVRO. Mocht u de uitzen-
dingen hebben gemist dan kunt u de programma’s alsnog bekijken op de bijgevoeg-
de dvd. Het verheugt mij dat deze serie over de Gouden Piramide de afgelopen jaren 
een steeds breder publiek is gaan trekken. Daarmee krijgt ook een ander doel van het 
rijksbeleid gestalte: het meer betrekken van burgers bij zaken die hen wel degelijk 
aangaan – en waarvoor ook interesse bestaat – maar die lang niet altijd even makke-
lijk te doorgronden zijn. Op toegankelijke wijze worden de kijkers meegenomen in 
de wereld van de gebouwde en landelijke omgeving. Zo krijgen zij inzicht in soms 
gecompliceerde processen en de uiteindelijke resultaten daarvan. In dit boek worden 

niet alleen de genomineerde opdrachtgevers en hun projecten belicht, maar ook 
nog tien uitmuntende plannen die net buiten de boot vielen. Tezamen levert dit een 
zeer gevarieerde doorsnede op van de meest interessante projecten die in de afge-
lopen jaren in Nederland gerealiseerd zijn. Zowel qua opdrachtgeverschap als qua 
architectonische kwaliteit zijn ze echter allesbehalve ‘doorsnee’.

Winnaar dit jaar is: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv, die met de realisatie 
van Het Bolwerk te Utrecht een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Dankzij een 
voorbeeldige habitus is een architectonisch hoogwaardige habitat tot stand gekomen. 
Precies zoals het hoort. 

Sybilla M. Dekker
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1   Visie Architectuurbeleid 2008+, advies over het architectuurbeleid na 2008 van het College van 
Rijksadviseurs, 19 juni 2006. Gevraagd advies door staatssecretaris Medy van der Laan van OCW  
en minister Sybilla M. Dekker van VROM.
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In 1998 kreeg een van mijn voorgangers, architect Tjeerd Dijkstra, de Rijksprijs  
De Vrije Pyramide uitgereikt ‘vanwege zijn uitzonderlijke verbondenheid met het 
opdrachtgeverschap’.1 Het zichtbare bewijs dat het ‘Instituut van het Rijksbouw-
meesterschap’ 2 zich intensief met de kwaliteit van het opdrachtgeverschap heeft 
bemoeid. Weliswaar werd de prijs formeel toegekend naar aanleiding van het werk 
en de ideeën van Tjeerd Dijkstra als architect, maar de bekroning gold ook onverkort 
voor zijn zevenjarige rijksbouwmeesterschap van 1979 –1986. In die periode kleurde 
Dijkstra het werk van het toenmalige Bureau Rijksbouwmeester ondubbelzinnig met 
zijn eigen opvattingen en deskundigheid. Zijn gedurfde poging om – expliciet in zijn 
functie als rijksbouwmeester – het begrip architectonische kwaliteit te definiëren om 
zo een handzaam kwaliteitsinstrument te hebben in opdrachtsituaties, is tekenend 
voor zijn inbreng om het ‘proces naar kwaliteit’ te ontrafelen en het beoordelen van 
bouwplannen een betrouwbare grondslag te geven. Om als een chefdecuisine 
kwaliteitscontrole te kunnen voeren over alle gangen van de architectuurproductie 
die in opdracht van het rijk ontstaat.

Architectuurbeleid

Enkele jaren na zijn rijksbouwmeesterschap werd het beleid met betrekking tot goed 
opdrachtgeverschap uitgebreid van het rijk zélf (verhogen eigen kwaliteit en voorbeeld-
functie) naar ‘het veld’, zoals rijksambtelijk alle andere bouwsectoren gemakshalve 
worden getypeerd (onder meer gemeenten, provincies, corporaties, projectontwikke-
laars, en stichtingen). Het nieuwe architectuurbeleid was hiervoor het voertuig. In 
samenwerking met het cultuurministerie – met achtereenvolgens de ministers 
Brinkman en d’Ancona – werd de eerste architectuurnota Ruimte voor Architectuur 
(1991) geconcipieerd. Zo werd door de rijksoverheid een brug geslagen tussen het 
bouwbeleid van VROM en het cultuurbeleid van WVC, later OCW. 
Naast het verbeteren van het algemene architectuurklimaat in Nederland, besteedde 
de nota veel aandacht aan het belang van goed opdrachtgeverschap. In het besef 
dat opdrachtgevers wellicht nog meer dan architecten als de ‘regisseurs van het 
aanzien van Nederland’ kunnen worden beschouwd. Terwijl het toch meestal de 
architecten zijn die ‘de klappen krijgen’. Zoals van Gerrit Komrij, die in zijn bundel 
Het boze oog (1983) de hele beroepsgroep van architecten venijnig aan de schand-
paal nagelde en hen collectief verantwoordelijk stelde voor de door hem geconsta-
teerde lelijkheid van Nederland. Hij voltooide toentertijd zijn boutade met de uitsmijter 
dat het als een van de ernstigste beledigingen moest worden beschouwd om voor 

architect te worden uitgemaakt. Architecten hebben zeker invloed. Maar laten we  
dit toch ook weer niet overschatten.
De vergrote aandacht voor de cruciale rol die opdrachtgevers spelen in het bouw-
proces leidde in 1990 tot het instellen van de Rijksprijs De Bronzen Bever, de voor-
ganger van de Gouden Piramide, en in 1993 de oprichting van Architectuur Lokaal, 
het landelijke kennis- en informatiecentrum voor cultureel opdrachtgeverschap in 
Nederland. 
De lijn om het opdrachtgeverschap beleidsmatig de nodige aandacht te geven,  
werd doorgetrokken – via enkele waardevolle, elkaar opvolgende nota’s 3 als  
stepping stones, tot het recente advies Visie Architectuurbeleid 2008+ 4, dat het 
(inmiddels opgerichte) College van Rijksadviseurs heeft uitgebracht. Waarbij de 
opdrachtgevende overheid – na jaren van stimuleringsbeleid – weer wat meer  
in de spiegel kijkt. Maar daarover straks meer.

Het beeld van Nederland

De aandacht voor de aard van het opdrachtgeverschap van de rijksbouwmeester, 
ondersteund door het ambtelijk apparaat van de Rijksgebouwendienst, is dat iets van 
de laatste jaren? Is dat een uitvloeisel van de bloeiperiode van de beleidsontwikkeling 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw? Of is dit ontstaan onder invloed van de  
verplichte Europese regelgeving rond aanbestedingen en architectenselectie?
In zijn algemeenheid is dat natuurlijk niet het geval. Dat is ook logisch, want archi-
tectuur was en is immers een zogeheten opdrachtgebonden discipline. Er zijn bijna 
geen gebouwen aan te wijzen die zonder opdracht en opdrachtgever zijn gerealiseerd. 
Dit geldt zeker voor de Nederlandse rijksoverheid als opdrachtgever. Wat wel in de 
tijd sterk verschilde, was de inhoudelijkheid van het opdrachtgeverschap. Het vrij-
geven of juist sturen van de verlangde stijl. Dit jaar wordt gevierd dat het rijksbouw-
meesterschap tweehonderd jaar bestaat. Een goede aanleiding voor een korte 
terugblik op het beleid in al die jaren.

Perioden van liberalisme in de vormgeving van de huisvesting van ’s rijks apparaat 
werden afgewisseld door tijden waarin een sterke behoefte werd gevoeld om uit-
drukking te geven aan de Nederlandse eigenheid. Al is dat laatste in ons land nooit 
zo dominant geweest in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland. Daar 
werd een bouwstijl gebruikt om uitdrukking te geven aan de eenheid en statuur van 
het wereldrijk dat men dacht te zijn. Zijn in de koloniën van deze landen nog vele 
voorbeelden te vinden van dergelijke gouvernementele gebouwen in imperiale stijl, 
in de voormalige Nederlandse koloniën is dit niet of nauwelijks het geval. In bijvoor-
beeld Indonesië en Suriname zijn de gebouwen uit ‘de Nederlandse tijd’ te karakte-
riseren als architectuur die een mix representeert van de op dat moment en vogue  
zijnde architectuurmode met motieven van de lokale architectuur. Zoals te zien bij 
de gebouwen op de Technische Hogeschool van Bandung (1918) van architect 
Maclaine Pont of het gebouw voor de Gouvernementsbedrijven (1920) van architect 
J. Gerber, eveneens in Bandung. Er was geen sprake van een uit Den Haag veror-

Rijksbouwmeesters:  
twee eeuwen opdracht en ontwerp 
Mels Crouwel 
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donneerde rijksstijl. Nederland beschouwde zijn koloniale rijk toch voornamelijk vanuit 
een economische invalshoek (‘wingewesten’), een wijdverbreid cultureel etatisme 
was niet of nauwelijks aan de orde.
In Nederland zélf lag dit echter genuanceerder. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw verbeterde de financiële positie – en dus ook de mogelijkheden – van het rijk, 
de hoogtijdagen van het liberalisme, met een bewust nagestreefde non-interventie 
door de staat, waren langzamerhand voorbij. Nederland had zich als natiestaat 
gevestigd, de bestuurlijke structuur was met de Grondwet van 1848 geregeld en 
langzaam maar zeker begon ons land te werken aan het inhalen van de achterstand 
ten opzichte van de ons omringende landen. De industrialisatie deed uiteindelijk ook 
in Nederland haar intrede. 
Deze groei maakte het noodzakelijk dat ook de huisvesting van de voorzieningen van 
het rijk meegroeide. Dit gold niet alleen voor de ministeries, maar ook voor een heel 
stelsel aan regionale voorzieningen, van districtpostkantoren tot gevangenissen.  
De gerichtheid op de bouw en het onderhoud van paleizen werd een steeds kleiner 
onderdeel van de rijkstaak. 
In het kloeke werk De rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de 
Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers wordt de situatie aan het eind van de 
negentiende eeuw beschreven: ‘Het zou (…) tot midden 1870 duren voor het Rijk daad-
werkelijk een leidende positie koos op het terrein van de architectuur. Dit gebeurde 
vooral door het aggressieve en niet aflatende optreden van Victor de Stuers.5 (…) 
Verwikkelingen buiten de landsgrenzen stimuleerden daarbij concentratie op de 
nationale identiteit, hetgeen tot gevolg had dat de overheidsarchitectuur meer dan 
ooit een politieke, bijna morele lading kreeg. Een baanbrekende rol hierbij was weg-
gelegd voor het nieuwe ministerie van Justitie,6 ontworpen door Cornelis Peters. 
Dat zich in deze context een officieuze rijksarchitectuur kon ontwikkelen, waarvan de 
invloed niet mag worden onderschat, had als achtergrond dat de hoeveelheid nieuw-
bouw ongekend groot was. Het rijksbouwwezen kende hierdoor organisatorisch een 
enorme expansie, basis voor de latere (architectonische) diversiteit.’ 7

Interbellum

Aan het begin van de twintigste eeuw verwaterde de uitgesproken rijksstijl, die was 
geïnspireerd door de zestiende-eeuwse bouwkunst. Er werd meer en meer aanslui-
ting gezocht bij de modernere architectuurstijlen die toentertijd opgang deden. Uit 
die tijd zijn voorbeelden te zien van de Amsterdamse School, art deco, een milde vorm 
van het modernisme, de school van Kropholler en de zich langzaam manifesterende 
Delftse School van architect Granpré Molière. Ook de bereidheid om in ’s rijks huis-
vesting flink te investeren nam af. De dienst werd sterk ingekrompen, het bouwen 
werd soberder. Bezuinigingsrondes en reorganisatie waren het parool, die vanuit 
het recente perspectief niet onbekend voorkomen. De voordien strikte relatie tussen 
bouwen en huisvesten werd losser en losser. Het was de periode dat rijksbouw-
meester Gustav Cornelis Bremer langdurig de leiding had (1916 –1945). 
Aan het eind van de jaren dertig keerde de oriëntatie op de Nederlandse traditie 
terug. Vermoedelijk zijn de toenemende spanningen in Europa hier in belangrijke 

mate debet aan. Het optimisme uit de jaren twintig en begin jaren dertig maakte 
plaats voor cultuurpessimisme, met Huizinga’s fameuze boek In de schaduwen van 
morgen als spreekbuis.8 Dat was in de hele Nederlandse cultuur het geval, wat dit 
betreft was de architectuur van het rijk simpelweg een afspiegeling van de tijdgeest. 
Er verschenen boeken als De Nederlandsche geest,9 waarin artikelen waren op -
genomen over het Nederlandse landschap, de Nederlandse geschiedenis, de 
Nederlandse letterkunde, de Nederlandse beeldende kunst en over de Nederlandse 
architectuur. Architect Jan de Meijer probeerde in zijn bijdrage ‘het Nederlandsche 
karakter in de bouwkunst’ te analyseren. Valt het uitbrengen van dit boek nog te 
begrijpen door het uitbreken van de oorlog, in werkelijkheid was het tij al eerder 
gekeerd. Zo splitsten voorheen als ‘modern’ te boek staande architecten zich al in 
1938 af van de moderne beweging en bekeerden zich tot een zwierige baksteenstijl.10

Nederland bouwt in baksteen

Onder bovenstaande titel organiseerde het Museum Boymans in 1941 een tentoon-
stelling over Nederlandse architectuur. Het kan als het credo worden beschouwd 
van de eerste fase van de wederopbouw in heel Nederland. Met de drie naast elkaar 
gelegen bakstenen bankgebouwen aan de Blaak in Rotterdam (uit eind jaren veertig) 
als sprekend voorbeeld.11

De nieuwe rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff (1946 –1957) borduurde voort op het 
culturele klimaat in die tijd met zijn adagium dat overheidsgebouwen waardigheid 
en traditie moesten uitstralen. Hij zocht dit in een archaïsche monumentaliteit, die 
steeds meer kritiek zou ondervinden. Ondanks de grote mate van vakmanschap die 
uit zijn bouwwerken spreekt. Het zou de laatste episode zijn, waarin bewust gezocht 
werd naar een ‘voorname’ rijksstijl in de architectuur, die gezag moest uitstralen.
In 1948 had zich ondertussen een belangrijke vernieuwing voorgedaan bij de toen-
malige Rijksgebouwendienst. Aanvankelijk door de omstandigheden gedwongen, 
moesten voor het eerst particuliere architecten worden ingeschakeld. Een langdurige 
periode van ‘bouwen voor het rijk, door het rijk’ kwam hier principieel ten einde. 
Friedhoff was in feite de laatste rijksbouwmeester die door een eigen architectuur-
productie de toon van het rijksbouwen kon zetten. Tegelijk kwam het opdrachtgever-
schap in een ander perspectief te staan, omdat ingehuurde architecten aangestuurd 
moesten worden. Maar vice versa leverden ook de particuliere architecten een 
inbreng in de totstandkoming van de gebouwen voor het rijk. Het onderscheid tussen 
de rijks- en overige architectuur vervaagde. Ondanks zijn autoritaire opvattingen 
moest rijksbouwmeester Friedhoff nog tijdens zijn rijksbouwmeesterschap ruimte 
bieden aan andersdenkenden. De tijden waren onomkeerbaar veranderd. Het staats-
gezag moest met andere middelen worden uitgedragen.
Met de opvolger van Friedhoff, architect J. Vegter,12 deed de nieuwe tijd definitief 
zijn intrede. Zij het ‘soepel en met mate’, en volgens de uitgesproken modern  
bouwende Nederlandse architecten lang niet snel genoeg. Maar het enige gebouw 
waaraan hij als rijksbouwmeester een bijdrage leverde – het nieuwe ministerie van 
Financiën (1965 –1975) – maakt duidelijk dat het grotendeels gedaan was met de 
dominante invloed van het traditionalisme bij het rijksbouwen. Het ‘brutalistische’ 
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departementsgebouw verraadt zelfs de invloed van de apostel van het Nieuwe 
Bouwen: Le Corbusier. Dit gebouw vormt, zogezegd, een uitzondering qua opdracht-
geverschap, want vanaf halverwege de jaren zestig werden vooral de grote rijks-
gebouwen door externe architectenbureaus ontworpen.Vanaf de jaren zeventig 
gaan de rijksbouwmeesters steeds meer de rol vervullen van adviseur. Zij worden 
door bewindspersonen en ambtelijke diensten ingeschakeld bij het beleid met 
betrekking tot de gebouwde omgeving als geheel. Het goed opdrachtgeverschap 
werd een beleidsissue. Het aantrekken van jonge talentvolle architecten voor rijks-
opdrachten een belangrijk middel om de architectonische kwaliteit te verhogen.

2008+

De ‘zevenmijlslaarzentocht’ door onze eigen geschiedenis brengt ons weer in het 
heden. Begin 2005 werd het College van Rijksadviseurs ingesteld. Onder mijn voor-
zitterschap als rijksbouwmeester bestaat het College uit een Rijksadviseur voor het 
landschap, ir. D. Sijmons, een Rijksadviseur voor de infrastructuur, prof. J. Brouwer, 
en een Rijksadviseur voor het cultureel erfgoed, prof. A. Asselbergs. Het instellen 
van dit College symboliseert en bevestigt het streven om vanuit het atelier 
Rijksbouwmeester – de opvolger van het voormalige Bureau Rijksbouwmeester –  
het rijksopdrachtgeverschap in de architectuur ‘in brede zin’ over meer schaalniveaus 
en disciplines te verbreden. Een tendens die al in 1996 was ingezet. Toen werd de 
tweede nota architectuurbeleid De architectuur van de ruimte al gedragen door  
vier ministeries: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;  
en Verkeer en Waterstaat. 
Op verzoek van de bewindspersonen van bovengenoemde ministeries hebben wij 
als college ons gebogen over het architectuurbeleid na 2008, wanneer ‘de termijn 
verstrijkt’ van het huidige Actieprogramma Ruimte en Cultuur.13

In ons advies Visie Architectuurbeleid 2008+ breken we een lans voor een zelfstandig, 
herkenbaar en inspirerend architectuurbeleid van het rijk.14 Onveranderd hechten 
wij zeer aan het goede opdrachtgeverschap van het rijk, maar ditmaal vanuit een 
breed objectief van de ruimtelijke opgaven waar Nederland zich voor ziet gesteld.
Hierbij een passage uit het advies, te beginnen met een concrete aanbeveling.

‘Voorbij de voorbeeldprojecten: geef inspirerend vorm aan het eigen opdrachtgeverschap. 

De rijksoverheid speelt een essentiële rol bij het formuleren en uitdragen van de 
publieke opgave. Binnen dit kader blijft het nodig dat het rijk het belang van ontwerp 
en goed opdrachtgeverschap op de agenda blijft zetten. Het college benadrukt dat 
rijkshuisvesting en de kwaliteit van het eigen opdrachtgeverschap hiertoe de 
belangrijkste instrumenten zijn.
Op gebouwenniveau ligt hier een belangrijke opgave voor de Rijksgebouwendienst 
om het eigen huisvestingsbeleid toonaangevend en voorbeeldstellend te laten zijn. 
Waar nuttig en nodig geldt dit voor zowel het innovatief nadenken over gebruik van 
de ruimte, alsmede voor materiaalgebruik, duurzaamheid en aansprekende archi-
tectuur. In het verlengde daarvan ligt er een belangrijke rol voor het rijk in het signa-

leren van maatschappelijk relevante thema’s en ontwikkelingen in relatie tot bouw- 
en ontwerpopgaven en het daarop initiëren van onderzoek, pilotstudy’s en pilotpro-
jecten. Binnen het kader van het architectuurbeleid 2008+ pleit het college daarmee 
voor specifieke (ontwerpende) aandacht voor bouwopgaven waar de rijksgebouwen-
dienst verantwoordelijk voor is (b.v. gevangenissen), maar ook voor gebouwen en 
projecten van algemeen belang die via rijksbemoeienis tot stand komen (b.v. zorg, 
ziekenhuizen, onderwijsgebouwen, water, infrastructuur, en de herontwikkeling van 
cultuurhistorische ensembles voor woon- en werkgebieden) of onder regie van 
andere overheden vallen (b.v. bedrijventerreinen en glastuinbouw). Hoewel het  
college zich bewust is van het gedeelde opdrachtgeverschap op het hogere schaal-
niveau geldt dat het rijk ook hier zoveel mogelijk innovatief en voorbeeldstellend  
zal moeten zijn. Dat vraagt om goed overleg en afstemming met andere partijen.  
Tot slot vraagt het College van Rijksadviseurs ook aandacht voor het hogere schaal-
niveau, waar andere beoordelingscriteria voor kwaliteit een rol spelen. Hier zal het 
architectuurbeleid zich moeten richten op het consolideren en uitbouwen van het 
democratische landschap: de hoge standaardkwaliteit van de Nederlandse open-
bare ruimte. Dit onder het motto: “doe het gewone buitengewoon”.’ 15

 
Traditie en vernieuwing

Het aardige van dit forse citaat ‘uit eigen werk’ is dat hieruit blijkt dat in de geschie-
denis van het rijksbouwen zowel zaken hetzelfde zijn gebleven (voorbeeldfunctie 
rijksprojecten) als radicaal zijn veranderd (brede maatschappelijke oriëntatie en 
inbedding). Friedhoff zou bijvoorbeeld het laatstgenoemde motto, maar dan met 
betrekking tot zijn toenmalige taak, vermoedelijk heel wat anders hebben geformu-
leerd. Hij zou eerder hebben gezegd: ‘doe het buitengewone buitengewoon’. Om 
uitdrukking te geven aan de ‘hiërarchie van waarden’, een begrip dat in zijn tijd erg 
speelde. Dit staat juist in schril contrast tot het egalitarisme, een van de dominante 
trekken van onze huidige cultuur. Verder is de gedeelde verantwoordelijkheid (zowel 
met de zogenoemde lagere overheden als met de marktpartijen in pps-contructies) 
een voorbeeld van de inmiddels sterk gewijzigde verhoudingen.

Wat overigens ook hetzelfde is gebleven, is de mening van schrijver Gerrit Komrij. 
Sinds begin jaren tachtig is zijn waardering voor het werk van architecten niet  
noemenswaardig veranderd. Wat dit betreft kan er rustig van een traditie worden 
gesproken. Zo bleek. Mijn toelichting op het eerdergenoemde advies Visie 
Architectuurbeleid 2008+ op de Nederlandse televisie was voor hem in ieder geval 
aanleiding voor een sarcastische column met de strekking: eerst verpesten de archi-
tecten alles, en nu zeggen ze dat alles anders moet. Zijn slotconclusie: ‘Alle rommel 
is beter dan architectenorde’.16 
Ik troost me maar met de gedachte dat niet iedereen er zo over zal denken.

Mels Crouwel is rijksbouwmeester en was voorzitter van de jury van de Gouden Piramide 2006.  
Hij is mededirecteur van Benthem Crouwel Architekten.
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Is de Nederlandse architectuur in afwachting van betere tijden of beleeft ze misschien 
een nieuw hoogtepunt? Dat is de klemmende vraag die aan de orde komt bij de 
tweede editie van de rijksprijs de Gouden Piramide die in het teken staat van de 
architectuur.1 In de jaren hiervoor werden het meso- en macroniveau in de spotlights 
geplaatst.
Er is alle reden voor om de stand van de Nederlandse architectuur tegen het licht te 
houden, omdat er vanuit verschillende hoeken wordt beweerd dat het feest voorbij 
is, dat een economische crisis en de christelijk-liberale regering van de laatste jaren 
de angel uit de creativiteit hebben gehaald. Dat feest betreft dan het glorieuze fin de 
siècle van de twintigste eeuw, dat zulke getalenteerde bureaus en ontwerpers op het 
toneel heeft gebracht als Rem Koolhaas (OMA), MVRDV, Mecanoo (en alle afsplit-
singen daarvan), Benthem Crouwel, UN Studio (Ben van Berkel en Caroline Bos) en 
Jo Coenen. De lijst kan naar willekeur worden uitgebreid met een dozijn meer talenten.
Het is niet zo moeilijk aan te geven waarom het talent zo tot bloei heeft kunnen 
komen. Natuurlijk, er was geld, en er waren ook opdrachtgevers die bereid waren 
hun budget in goede gebouwen te steken, maar er bestond ook behoefte aan een 
kentering in het soort architectuur. Te lang dicteerde het modernisme – en wel in een 
schrale variant – het Nederlandse landschap. Het leek erop alsof er in betrekkelijk 
korte tijd moest worden afgerekend met een ‘staatsarchitectuur’: tegelijk met het 
vallen van de Muur ging er in Nederland een creatieve scheidingswand omlaag. 
Bijna vanuit het niets kwam het idee op om particulieren meer vrijheid te gunnen bij 
de bouw van hun woonhuizen en villa’s – en het wilde wonen was een feit.
De bloei uit de jaren negentig werd aangewakkerd door rijksinitiatieven, zoals de 
stichting van het Nederlands Architectuurinstituut en andere architectuur instellingen, 
en door de internationalisering van de disciplines. Plotseling werden Nederlandse 
architecten gevraagd voor opdrachten in Duitsland en Hongarije, in China en 
Portugal, en omgekeerd gingen de grenzen open voor het buitenlandse talent. 
Dat heeft Nederland geweten. Dankzij veel buitenlandse architecten ontstonden  
er ineens folkloristisch getinte nieuwbouwwijken (Brandevoort bij Helmond en 
Broekerpolder bij Heemskerk) en semi-pittoreske ingrepen in de binnensteden van 
Den Haag en Groningen. Alsof Italiaanse, Duitse en Amerikaanse architecten 
Nederland een spiegel voorhielden van onze eigen geschiedenis met de boodschap: 
‘kijk eens wat jullie verleerd hebben en wat er nog steeds kan.’
Opvallend aan de artistieke bloei van de jaren negentig is de grote verscheidenheid. 
Anything goes, en daarbij was de sky ook nog eens the limit. Geen stijl was dominant, 
hoewel het deconstructivisme en postmodernisme even een poging daartoe waagden. 
Stijlloos zou daarom eerder het etiket kunnen zijn. Hoewel het tijdperk nog maar kort 
achter ons ligt, laat het zich bekijken en beoordelen als een ongehoord rijk decennium 

De klant is koning, ook voor de architect 
Jaap Huisman

 1   De prijs werd door toenmalig rijksbouwmeester Wytze Patijn toegekend. Zie: Max van Rooy e.a. (red.), 
Pyramides 1998: de Zeven Pyramides, Rijksprijs voor Excellent Opdrachtgeverschap, Amsterdam 1998,  
p. 131 e.v. De Vrije Pyramide werd voor het laatst toegekend in 2002.

 2   Onder deze benaming werd in 1990 aan het rijksbouwmeesterschap de BNA-kubus toegekend. 
 3   Achtereenvolgens de nota’s Ruimte voor Architectuur (1991), De architectuur van de ruimte (1996), 

Ontwerpen aan Nederland (2000), het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (2005).
 4   College van Rijksadviseurs, Visie Architectuurbeleid 2008+, Den Haag, verschenen op 20 juni 2006.
 5   Jhr. Victor E.L. de Stuers was hoofd afdeling Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken (1875 –1901). Hij gold als een zeer invloedrijke ideoloog, niet alleen op het terrein  
van de kunsten, maar ook de architectuur van het rijk. 

 6   Aan het Plein te Den Haag, uit 1876 –1883.
 7   Corjan van der Peet en Guido Steenmeijer e.a., De rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van  

de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, Rotterdam 1995, p. 631. 
In dit in 1995 verschenen boek werd dus als ijkpunt 1795 genomen – het jaar van de Bataafse Revolutie – 
voor de historische terugblik van twee eeuwen. Vanaf die periode kon worden gesproken van een intensieve 
bemoeienis van een centrale overheid met de eigen huisvesting. 

 8   J. Huizinga, In de schaduwen van morgen, Haarlem 1935.
 9   C.H. Edelman e.a., De Nederlandsche geest, Naarden 1942.
 10   Groep ’32, met o.a. A. Boeken, A. Staal, S. van Woerden, P. Zanstra, J. Giesen en K.L. Sijmons.
 11   Blaak nummers 28 tot 40, achtereenvolgens van de architecten A. van der Steur, C. Elffers en H.M. 

Kraaijvanger.
 12   Rijksbouwmeester van 1958 –1971.
 13   Dit actieprogramma omvat de plannen van 2005 –2008 van het rijk op het gebied van het architectuur-  
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waarin bijzondere en niet uitwisselbare gebouwen tot realisatie werden gebracht. 
Nederland ontpopte zich daardoor tot een pelgrimsoord voor (buitenlandse)  
studenten en architectuurtoeristen die zelf wilden waarnemen hoe de Villa VPRO 
eruitzag, of het Educatorium op de Uithof (trouwens de hele Uithof), het Céramique-
terrein in Maastricht en het Groninger Museum, of anders wel het laboratorium dat 
Rotterdam van zichzelf heeft gemaakt. Interessant was dat de architectuur zich niet 
gedroeg als een standalone discipline, maar liaisons aanknoopte met landschaps-
architectuur, design, film en zelfs mode. Dat maakte de rijkdom nog breder en diep-
gaander dan we ooit waren gewend.

Geen ego’s

Is het allemaal voorbij? Moeten we de rekening opmaken en concluderen dat het 
saldo ontoereikend is in 2006, dat de kansen verkeken zijn voor nieuwe talenten en 
dat er misschien geen uitdagingen meer zijn? Wie de nominaties voor de Gouden 
Piramide overziet, kan daaruit deze klip-en-klare conclusie niet direct trekken. Zeker 
is dat de Mona Lisa’s en de Nachtwachten ontbreken, de geheide en onbetwiste top-
stukken, maar betekent dat ook dat we in een guur klimaat verkeren? Laten we daar 
alvast als antwoord op geven dat de architectuur zich de nuance heeft aangemeten, 
waarbij het niet langer gaat om eyecatching en egotripperij, maar juist om dienst-
baarheid aan het verleden en de context. Dat is geen aantrekkelijk werkterrein voor 
iemand als Rem Koolhaas. Geen plan van hem zit dan ook bij de lijst van inzendingen. 
Het is al evenmin een uitdaging voor stars met een neiging tot ijdeltuiterij. Het is 
dan ook niet toevallig dat eveneens Erick van Egeraat niet in de lijst voorkomt. De 
Gouden Piramide 2006 staat, met andere woorden, in het teken van de nederigheid, 
van de architectuur die haar voeten weer op de aarde heeft geplant en zich heeft 
begeven in het misschien niet zo poëtische maar wel realistische spel van vraag-en-
aanbod. Wat wil de klant en hoe daarop te reageren? Dat is een terugkerend element 
in de gerealiseerde opdrachten. Deze houding is te vergelijken met andere tendensen 
in de samenleving. Zoals de politiek zich meer gelegen wil laten liggen aan de burger 
in de post-Fortuynachtige verhoudingen, zo richten managers met hun servant  
leadership zich op de behoeften van de afnemers en zo houden ook supermarkt-
concerns meer rekening met hun consument. Want die klant is kritischer en mondiger 
geworden. 
In zekere zin is dat een verheugende ontwikkeling, want dat impliceert dat architecten 
wild en semi-wild weliswaar nog steeds hun Ding willen doen, maar niet zo ver 
meer voor de troepen uitlopen. Of kunnen uitlopen. Ze hebben in de jaren negentig 
mogen vlammen en gloriëren, nu dienen ze onder ogen te zien dat burgers (ander 
vreselijk woord: de woonconsument) zich eveneens hebben geëmancipeerd. Die 
heeft ontdekt dat hij eisen kan stellen omdat hij een eigen smaak heeft ontwikkeld. 
Een van de sprekendste inzendingen voor de Gouden Piramide betreft dan ook een 
modern woonhuis in het Groningse Adorp waarvan de bewoners zeggen dat ze 
belangstelling hebben gekregen voor architectuur en daarvoor de nodige verken-
ningen hebben ondernomen. Die hebben geleid tot een kubistisch object met veel 
glas en staal in het platte Groningse land, weliswaar pal aan de spoorlijn Groningen-

Delfzijl, maar deze geluidsoverlast hebben ze voor lief genomen. Wat ze vermoedelijk 
nog meer hebben moeten slikken, is dat voor de buren het gordijn van de nieuwe tijd 
nog niet is opengeschoven. Die wonen in (catalogus)woningen met mansardekappen, 
replica’s uit de jaren twintig en dertig. Holland op zijn smalst. 
Er valt dus nog een wereld te winnen. Of is die al gewonnen? De architectuur heeft 
zich zo’n solide positie verworven dat kwaliteit gemeengoed is geworden en dat het 
peil over een breed vlak is verhoogd, concludeerde ex-rijksbouwmeester Wytze Patijn 
bij zijn vertrek in 2000. De piramidale opbouw van de architectuur is geleidelijk aan 
uitgedijd tot een breed, plat vlak met een veelheid van talenten, stromingen en stijlen. 
Die tendens is ook waar te nemen bij de editie van de Gouden Piramide 2006. Over een 
breed terrein hebben opdrachtgevers, architecten en aannemers hun beste beentje 
voorgezet, van renovatie en herstructurering tot volkshuisvesting en eigen woning-
bouw. Er is een handvol theaters en concertzalen gebouwd, Orpheus in Apeldoorn,  
de Toneelschuur in Haarlem, De Spiegel in Zwolle en het Muziekgebouw aan ’t IJ in 
Amsterdam, en minstens zo veel scholen, van Goirle, Almelo tot Rotterdam. Het archi-
tectuurlandschap is gevarieerd, verrassend, alleen… waar is dat ene hoogte punt, of 
wat is de allesoverheersende koers waarin de Nederlandse architectuur zich beweegt? 

Retro?

Terwijl de redactie van het Architectuurjaarboek jaarlijks op eigen gezag een selectie 
maakt van de oogst, is de Gouden Piramide een weerspiegeling van de smaak van de 
opdrachtgevers. Er staan dus twee opvattingen tegenover elkaar, om het even scherp 
te stellen: die van de ‘deskundigen’ en die ‘van de basis’. Dat ze van elkaar afwijken 
ligt voor de hand, maar toch hebben ze een aspect gemeen. Kennelijk hechten ze beide 
geen waarde aan de retrobeweging in de Nederlandse architectuur. Die wordt wel 
gesignaleerd maar niet passend genoeg bevonden om in te zenden voor de Gouden 
Piramide. Dus ontbreken zogenaamde jarendertigwoningen, Frank Lloyd Wright-
replica’s, nagebootste grachtenhuizen, fort-imitaties en wat er niet allemaal op het 
Nederlandse platteland is verrezen. Wie eerlijk is, moet toegeven dat de Gouden 
Piramide in dat opzicht geen representatief beeld geeft, omdat Brandevoort, de kade 
van Doesburg, de Laak in Vathorst, de Parade in Nootdorp of het Horapark in Ede niet 
voorkomen bij de Piramide-gegadigden. Komt dat voort uit een voorgevoel dat de 
deskundigen dergelijke projecten toch niet serieus nemen? Of is het misschien het 
tegenovergestelde, een houding die als volgt valt samen te vatten: ‘we worden op 
waarde geschat door de opdrachtgever en de consument, maar we hebben deze 
erkenning niet eens nodig’. De enige retrovoorbeelden (of althans wat daar voor 
moet doorgaan) betreffen het Centre Court in Den Haag, het Olympisch Kwartier in 
Amsterdam en de Vincent van Goghbuurt, een herbouwde wijk in Dordrecht.
Als de nostalgie-architectuur een duidelijke stroming in de architectuur van dit 
moment is – ook al ontbreekt ze bij de selectie –, wat zijn dan de andere significante 
richtingen? Er zijn er drie, die ik als volgt zou willen rubriceren:

1  Kousenvoeten-architectuur
2  Het brutalisme
3  Het folklorisme.
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Kousenvoeten-architectuur is de samenvatting van een breed scala aan ontwerpers 
die zich bewegen op het terrein van de herstructurering, renovatie, stedelijke invulling 
en uitbreidingen of metamorfoses van bestaande complexen. Het is veruit de 
belangrijkste opgave in deze tijd, nu gemeenten en ontwikkelaars steeds meer oog 
krijgen voor de mogelijkheden van de bestaande voorraad. Omdat slopen vaak te 
kostbaar is, besluiten corporaties (bijvoorbeeld) de jarenzestigflats uit te breiden met 
glazen vliesgevels, er een extra laag aan toe te voegen (voor penthouses) of apparte-
menten aan elkaar te koppelen. De herstructurering heeft net zo’n omvang als de 
stadsvernieuwing uit de jaren tachtig en is waarschijnlijk nog ingrijpender van aard, 
omdat hele stukken stad uit de jaren vijftig, zestig en zeventig worden ingewisseld 
voor nieuwbouw die beter aansluit op de behoeften van de moderne mens. Maar dat 
niet alleen; er schuilt ook een onmiskenbare drang tot sturing van de samenleving 
in: zo hopen corporaties en gemeenten de eenzijdige demografische samenstelling 
van de wijk te doorbreken. Om de breuk met het verleden niet te schril te laten zijn, 
zijn de ingrepen soms uitgesproken voorzichtig. De honingraatflat Florijn in de 
Bijlmer werd voorzien van aanbouwsels op het maaiveld die de plint vriendelijker 
maken: kousenvoeten-architectuur om het zo maar eens te typeren.
Gemeenschappelijke deler is het respect voor het bestaande: architecten in dit genre 
gehoorzamen aan de stedelijke setting waarin het gebouw staat, hoeven niet zo 
nodig hun eigen ei te leggen en zijn zeer bekwaam in het scheppen van ruimtes. 
Want de herstructurering en renovatie omvatten meer dan de upgrading van galerij-
flats. Hieronder valt ook de ondergrondse ArtEZ hogeschool voor de kunsten in 
Arnhem van Hubert-Jan Henket en de vorming van het stadskantoor in Den Bosch 
door Dirk-Jan Postel, die enkele historische panden heeft samengevoegd en ver-
bonden door een imposant atrium. Ruimte afdwingen op plaatsen waar dat soms 
moeilijk is, is hun verdienste, bescheidenheid is een andere troef. Want alleen mensen 
met een geoefend oog kunnen waarnemen waar de gedaanteverwisseling in 
Vreewijk van Granpré Molière in Rotterdam heeft plaatsgevonden. Meer dakkapellen, 
om een detail te noemen. Het object zelf is leading, de architect is volgend en niet 
zelden zegt hij dan ook ‘luister naar het gebouw’. Op deze manier is toegewerkt naar 
een herbestemming en herindeling van industriële complexen als de Mediacentrale 
in Groningen of pakhuis De Zwijger in Amsterdam. 
Architecten die zich met deze opgaven bezighouden, spelen zich gewoonlijk niet in de 
kijker; het lijkt er eerder op dat ze zich een sociale opdracht hebben eigen gemaakt 
en anders wel een schakel willen zijn in de historie. Ze zetten de lijn voort door hun 
architectuur te laten vervloeien met heden en verleden. Een van de grootste opgaven 
van de afgelopen jaren en tegelijk een van onzichtbaarste heeft zich voltrokken in 
Den Haag, waar Niek van Vugt het Shell-complex aan de C. van Bijlandtlaan door 
ondergrondse verbindingen, parkeergarages en atriums tot een geheel heeft 
gesmeed: een operatie zonder weerga, maar vreemd genoeg verstoken van  
enige ruchtbaarheid. Het is tekenend voor het ontwerpklimaat in deze tijd dat  
zo’n betekenisvol project zo’n low profile geniet. 

Hoe anders is dat met de brutalisten, die de neiging hebben een statement neer te 
zetten waar je niet omheen kunt. De gebouwen staan op strategische plaatsen en 
dingen mee naar het predicaat icoon. Begin van deze eeuw was het eerste gebouw-
icoon het ING House van Meyer en Van Schooten langs de A10 in Amsterdam, die 
daarvoor de Erasmusbrug van Ben van Berkel in Rotterdam. Wat zijn de iconen van 
2006? Onmiskenbaar is dat het Scheepvaart en Transport College van Neutelings 
Riedijk aan de Mullerpier in Rotterdam, een toren die zich als een periscoop boven 
het maaiveld verheft en die als uitkijkpost zich zo draait naar de rivier dat de toekom-
stige stuurlieden het beste zicht vanaf de wal hebben. De periscoop, of de uitkragende / 
uitstekende of gedraaide top, is sowieso een item voor de brutalisten, een gadget  
dat we tegenkomen in het Bouwhuis van Klunder in Zoetermeer, in het Torentje van 
DAAD aan het gedempte Zuiderdiep in Groningen, maar ook in de torens van het 
Stadshart Almere. Alsof de architect wil zeggen dat je niet alleen het maaiveld moet 
bezetten, maar ook het panorama moet veroveren. Als televisieschermen richten 
deze glazen top-etages zich naar de buitenwereld. 
Onmiskenbaar brutalistisch is het karakter van het Stadshart van Almere, dat zich in 
de vorm van een heuvel boven het platte polderland verheft. Letterlijk brutalistisch 
is het gebruik van een gepigmenteerde betonnen gevel waarin reliëfs voorkomen – 
het suggereert rotsachtigheid en ouderdom en dat nota bene in de nieuwste stad 
van Nederland. Alsof er schilderijen van Tàpies zijn verwerkt tot gevelpanelen. De 
provocatie vervolgt haar tournee aan de waterkant, waar elk object aandacht vraagt 
of liever gezegd schreeuwt, de grijs-gewelfde Wave van René van Zuuk en de klomp 
van William Alsop in het bijzonder. Hier wordt een symfonie ten gehore gebracht 
met louter solopartijen. Hoewel veel terughoudender van vorm en expressie hoort 
ook het Muziekgebouw aan ’t IJ thuis in deze categorie, omdat het gebouw zich niet 
laat wegcijferen aan de waterkant dankzij zijn enorme volume en ver uitstekende  
luifel. Zeker gezien vanaf de pont over het IJ is het Muziekgebouw van Kim Nielsen 
niet te missen. Maar brutalisme is niet voorbehouden aan grootschaligheid: een van 
de interessantste inzendingen voor de Gouden Piramide is een jongerencentrum in 
het landelijke Wijk en Aalburg, waar de architect de lawaaizaal heeft verpakt in een 
brute gevel van rauw gemetselde stenen. Goed beschouwd is deze interne hangplek 
niet meer dan een doos, maar wel een doos die je niet over het hoofd kunt zien,  
zo expressief is de uitstraling.

Tegenover de brutalisten staan de folkloristen. Think global, act local is hun motto en 
hun religie begint zich geleidelijk aan te verspreiden over het land, om te beginnen 
op het platteland. Uitgangspunt is de (boeren)schuur die allerlei herinterpretaties 
krijgt, voornamelijk in hout, zoals blijkt uit een ontwerp van Bjarne Mastenbroek voor 
de Wolzak-boerderij in Gorssel. De oude deel is getransformeerd tot een woonkamer 
maar met behoud van het voormalige silhouet, alleen onmiskenbaar modern door 
het gebruik van houten lamellen. 
Folklore-architectuur heet in het Engels ‘vernacular’: architecten als Alvar Aalto en 
Frank Lloyd Wright hebben er naam mee gemaakt. Ze hebben de geest van de plek 
geanalyseerd en daarop hun gebouwen aangepast. Wat zijn de klimatologische 
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Mijn naam is Rudy S. En ik ben een projectontwikkelaar.

Deze introductie doet het over het algemeen goed bij lezingen, vooral als er veel 
architecten in de zaal zitten. Het boefjesimago van de vastgoedwereld berust op de 
aanname dat alles wat met de commerciële exploitatie van de gebouwde omgeving 
te maken heeft per definitie fout is. De gebouwde omgeving is namelijk van ons alle-
maal, het zogenaamde publieke domein, en het uitbuiten van het publieke domein 
mag niet. Architecten hebben het om bovengenoemde reden over het algemeen niet 
zo op met projectontwikkelaars en ik moet zeggen, mijn collega’s hebben het er ook 
soms wel naar gemaakt. Ik wil u echter meenemen in het betoog dat architecten en 
projectontwikkelaars lotgenoten zijn als het over de opgave van de komende jaren 
gaat. Dat we elkaar nog hard nodig zullen hebben. Het is tijd voor een andere perceptie 
van elkaars rol.

De projectontwikkelaar

Laat ik eerst beginnen met het (onder)scheiden van de projectontwikkelaars ten 
opzichte van andere ondernemers in het vastgoed. Er zijn naast de projectontwikke-
laars ook makelaars, beleggers, handelaren, financiers, beheerders en aannemers. 
Het is een veelvoorkomende gewoonte dat alles voor het gemak maar op een hoop 
wordt geveegd, met na de samenbindende accolade de term ‘vastgoed’. 
Bouwfraudes en dubieuze vastgoedtransacties worden op verjaardagsfeestjes dan 
ook en masse in mijn schoot geworpen op het moment dat ik mijn professionele  
hoedanigheid kenbaar heb gemaakt. Tijd om naar keuken te gaan om met de afwas  
te helpen, een weerwoord is zinloos.
Hoewel al deze beroepen met gebouwen te maken hebben, onderscheidt de project-
ontwikkelaar zich doordat hij degene is die daadwerkelijk opdracht geeft tot het reali-
seren van gebouwen. Vastgoedopdrachtgever of gewoon opdrachtgever is een titel 
die het beroep meer recht zou doen. De opdrachtgever steekt zijn nek uit als initiator 
en risiconemer van een bouwproject. De projectontwikkelaar is de klos bij een slecht-
lopend project – als iets gemaakt wordt waar geen behoefte aan is – en zou vanwege 
deze bereidheid risico te nemen het nodige respect verdienen. In andere landen, zoals 
de Verenigde Staten, staat de projectontwikkelaar in hoger aanzien. Hij heeft daar de 
status van een rechter of een bankier. Hier wordt hij vergeleken met de tweedehands 
autohandelaar. Een gebouw in de Verenigde Staten wordt vaak naar de ontwikkelaar 
vernoemd (Trump Tower), in Nederland is een mooi gebouw bijna altijd ‘van de archi-
tect’. Alleen bij projecten waar de opdrachtgever een uitzonderlijke rol heeft gespeeld 
(Schröderhuis, Van Nellefabriek, Centraal Beheer) wordt hier soms van afgeweken. 

Lotgenoten!  
Rudy Stroink

omstandigheden, wat is de ligging? Merkwaardig genoeg was dat in de Nederlandse 
architectuur een nonitem, een blinde vlek, die de afgelopen jaren wordt ingevuld. 
Architectuur die zich aanpast aan het landschap, en dat zijn in Nederland rivieren, 
duinen, weilanden, veengronden en uiterwaarden. Omdat dat landschap niet zo 
spectaculair is als de Finse bossen of de Amerikaanse canyons, leek het lastig om 
daar een specifiek gebouwtype voor te bedenken, en toch blijkt dat er te zijn: in de 
vorm van dijkwoningen, modernistische villa’s in de uiterwaarden, follies die zich 
hebben ingegraven in een bos bij Breda of een vakantiewoning in de duinen. In 
materiaalgebruik en in verschijningsvorm hebben ze een kameleontisch karakter, 
want ze vervloeien met het landschap, zoals de kousenvoeten-architecten zich  
verzoenen met het verleden. 
 
Conclusie

De Nederlandse architectuur vertoont een januskop, zoals ze naar het verleden en 
naar de toekomst is gericht. Het tekort aan bouwterreinen in en bij de binnensteden 
dwingt ontwikkelaars ertoe de bestaande voorraad kritisch te bekijken en te herge-
bruiken. De Haagse Spoorwijk werd nota bene herbouwd met het bestaande bouw-
materiaal, zodat er een nieuw / oud beeld ontstond, de erfenis van Berlage. 
Afgedankte rangeer- en fabrieksterreinen en havengebieden lijken ten prooi aan  
een nieuwe bestemming, van het Arnhemse Coberco-terrein (langs de Rijn) tot de 
Houthavens in Amsterdam. Nog meer dan nu zal de Gouden Piramide voor archi-
tectuur in 2008 in het teken staan van hergebruik en vindingrijkheid. Ja, het is af -
gelopen met de uitspattingen. Als het feest voorbij is, betreft het de eigenzinnige 
architectuur van motorduivels met een houding ‘kijk eens, ik stuur zonder handen’. 
De gebruiker / consument / klant laat steeds vaker merken dat hij niet meer wil wonen 
of werken in moeilijk indeelbare, privacy schendende of lawaaierige omgevingen. 
De architect is weer terug bij de taak die hij van oudsher had, die van een dienend-
beroepsbeoefenaar. De vrije kunstenaar die hij even dacht te zijn, is weer in zijn hok 
gestopt. Dat is jammer, want het heeft de Nederlandse architectuur wereldfaam 
bezorgd. Wat er desondanks overblijft is een gevarieerd veld met gebouwen die nog 
steeds een sculpturale kwaliteit hebben, maar zonder de bravoure van 1994. Het is 
een nieuwe nuchterheid die de toon zet in 2006 en dat moet ook wel, omdat de 
opgaven dat afdwingen. Wat is het antwoord op de vergrijzing, in welke omgeving 
bieden we verzorging aan? Dat zijn actuele thema’s waarop de architectuur ook 
moet reageren. En getuige een aantal inzendingen gebeurt dat ook. 
In dat licht bekeken kun je concluderen dat elke tijd de architectuur krijgt die het  
verdient. Als we toe zijn aan een reshuffling van ons verleden om de zorgen van 
morgen het hoofd te kunnen bieden, is dat de uitdaging voor de architecten van nu. 
Geen bescheiden opgave.

Jaap Huisman is hoofdredacteur van SMAAK, magazine van de Rijksgebouwendienst. Hij schrijft verder 
voor Vrij Nederland, Items, Baksteen en andere bladen. Hij publiceerde de boeken Honderd jaar Wonen in 
Nederland, Floriade Feel the Art of Nature, Architectuur in Amsterdam 2000 –2003. In voorbereiding zijn  
De Ridderzaal en De Monumenten van Ymere.

1   In 2003 was het thema eveneens architectuur. In 2004 vooral stedenbouw, landschap en infrastructuur 
(mesoniveau), en in 2005 grote ruimtelijke plannen van regionale betekenis (macroniveau).
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Projectontwikkeling is een relatief nieuwe tak van sport in het vastgoed, of beter 
gezegd een ‘hernieuwde’ tak van sport. Want particuliere opdrachtgevers hebben 
Nederland door de eeuwen heen letterlijk gemaakt. Of het nou over een project als 
de Haarlemmermeerpolder gaat of om het alom geprezen Amsterdam-Zuid van 
Berlage. Het is allemaal werk van onze voorgangers. 
Na de Tweede Wereldoorlog is het beroep eigenlijk geheel verdwenen onder invloed 
van de wederopbouwopgave en de daarmee samenhangende geboorte van een 
nieuwe overheid die nadrukkelijk de realisatie van de stedelijke structuur naar zich 
toe trok. Uit nood geboren was er nauwelijks een substantiële rol weggelegd voor 
het particuliere initiatief. Het was de tijd van de geleide economie.

Vastgoed ging na de oorlog net als boter op de bon. Boter is in het begin van de jaren 
vijftig teruggegeven aan de vrije markt, vastgoed is in zekere zin nog steeds op de bon. 
Vanaf de jaren zeventig ontstond er wel weer wat ruimte voor particulier initiatief, 
echter onder strikte regelgeving en sterk volgend en vooral niet initiërend. De over-
heidssturing heeft geleid tot een structurele schaarste aan en kwaliteitsarmoede  
van vastgoedproducten in ons land. Het resultaat van een overgereguleerde markt.
Maar voor ik daar verder op doorga, moet ik naast de projectontwikkelaar en de 
overheid eerst nog twee andere acteurs van ons vastgoedtoneel introduceren.  
De architect en de gebruiker.

De architect

De architect in zijn huidige vorm is een redelijk nieuw fenomeen. Als u dacht dat de 
grachtenpanden in Amsterdam iets met architecten te maken hebben, dan zit u er 
naast. De particuliere opdrachtgever van de zeventiende eeuw huurde een aantal 
bekwame vaklieden in om zijn pand te realiseren, daarbij hoorde ook een decorateur 
die de dak- en raamlijsten voorzag van houtsnijwerk en stuc. De onderlinge coördi-
natie van de houtbewerkers, metselaars, glaszetters en dergelijke werd niet bepaald 
door een tekening of gestuurd door de mondelinge opdracht van een architect. Men 
werkte met gestandaardiseerde materiaalmaten en dito hoeken en er was een soort 
algemeen esthetische taal waarbinnen iedereen precies zijn verantwoordelijkheid 
kende, ook de opdrachtgever. Dat wil niet zeggen dat er geen architecten waren, 
maar die beperkten zich tot opdrachten van buiten de dagelijkse praktijk staande, 
obscure types als koninginnen, stadhouders of geestelijken.
De architect zoals wij die kennen ontstond toevallig – of misschien is het beter te 
zeggen: juist niet toevallig – op hetzelfde moment als ook de projectontwikkelaar 
avant la lettre zich gaat manifesteren.
Een van de door mij meest bewonderde architecten in die pioniersfase is John Nash, 
die in het begin van de negentiende eeuw Londen en Bath heeft voorzien van opzien-
barende architectonische en stedenbouwkundige objecten. Naast architect werd 
John Nash ook projectontwikkelaar. Er was in zijn praktijk geen opdrachtgever die 
bereid was grote stedelijke projecten voor meerdere afnemers te realiseren. Dus 
bedacht hij het niet alleen, hij stak ook nog eens financieel zijn nek uit bij de realisatie 
van zijn ideeën.

De gebruiker

Wat de projectontwikkelaar en architect sindsdien tot lotgenoten maakt, is de 
opkomst van de anonieme gebruiker.
Op het moment dat in de negentiende eeuw de vraag naar gebouwen – met name 
woningen – een geheel andere dimensie krijgt door de massale toename van de  
stedelijke bevolking, verandert de opgave voor de bij de bouw betrokken partijen 
dramatisch. De vraag werd onmetelijk veel groter, terwijl de gebruiker, vooral door 
zijn massaliteit, steeds verder van het bouwproces kwam te staan. Daar waar voor-
heen opdrachtgever en gebruiker meestal de zelfde persoon waren, moet nu 
gebouwd worden voor iemand die niet aan tafel zit, daar overigens ook bepaald niet 
toe uitgenodigd werd. Vandaar de anonieme gebruiker. Woongebouwen en de 
ondersteunende infrastructuur van stedelijke voorzieningen kregen de status van 
consumptieartikelen voor de nieuwe stedelijke bevolking. En er is geen duidelijke 
opdrachtgever en /of afnemer aan te wijzen. Die nieuwe opgave vraagt om nieuwe 
producten, nieuwe productieprocessen en vooral een geheel nieuwe denkwijze. 
Dat is het moment dat de architect zich opwerpt als de kenner bij uitstek van de 
wensen van de anonieme gebruiker en tevens als de bewaker van de nieuwe stede-
lijke esthetiek. Beter gezegd, hij vulde in wat goed was voor de consument en hij 
werd ook in die rol geaccepteerd. Mede door het feit dat de projectontwikkelaars uit 
die tijd erbarmelijke projecten verwezenlijkten. 

De ambtenaar

De massaliteit van de nieuwe opgave schreeuwde om planning en sturing. De nood-
zakelijke afweging van belangen leidde tot een groeiende overheidsregulatie,  
inclusief een bestuurlijk apparaat dat toezag op de nakoming van de nieuwe regels. 
En dan komt de ambtenaar in beeld. Eerst aarzelend in ons liberale landje, maar 
vanaf het begin van de twintigste eeuw is er geen houden meer aan. De overheid 
grijpt in om alle aspecten van de realisatie van de gebouwde omgeving onder con-
trole te krijgen. Eerst vanuit het belang van de veiligheid van het stedelijke gebied 
en de algemene gezondheid van haar burgers, maar later gaan esthetische en zelfs 
economische en sociologische motieven een rol spelen in het overheidshandelen. 
En – we memoreerden het reeds – uiteindelijk ging het vastgoed na de Tweede 
Wereldoorlog op de bon. 
Eigenlijk zijn de vakken architectuur, vastgoed en stedelijk bestuur gezamenlijk ont-
staan om de explosieve groei van de samenleving onder invloed van de industriali-
satie onder controle te krijgen. Daarin zijn ze lotgenoten, maar er is vanaf het begin 
sprake geweest van een voortdurende strijd over de verantwoordelijkheden, taken en 
status van onze acteurs: de gebruiker, de architect, de ontwikkelaar en de ambtenaar. 
Een strijd die in verschillende tijden, verschillende onderlinge verhoudingen ople-
verde. Soms is de ontwikkelaar dominant, soms de ambtenaar, soms de architect.

Huidige situatie

Laten we doorspoelen naar deze tijd en laten we de onderlinge verhoudingen tussen 
de disciplines van deze tijd proberen te begrijpen. Want er is ondertussen wel het 
een en ander gebeurd met verregaande consequenties voor onze helden.
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Het belangrijkste verschijnsel van de laatste twintig jaar in ons vakgebied is de grote 
verandering in de rol van de overheid. De regulatiedwang, die zo dominant de periode 
van na de Tweede Wereldoorlog heeft bepaald, is omgeslagen naar een strategie 
van deregulatie. Dit is zonder meer een economische en maatschappelijke nood-
zakelijkheid. De verschuivingen in de wereldeconomie hebben alles op zijn kop gezet. 
Internationalisatie, het dwangmatig consumisme, mobiliteitexplosies, de nieuwe 
diensteneconomie, telecommunicatierevoluties, er valt niet tegen op te plannen.
De droom van de beheerste stad van na de Tweede Wereldoorlog is uiteengevallen 
in open stedelijke structuren waarin iedereen vrijelijk, buiten elke bestuurlijke 
begrenzing om, beweegt. Het gedrag van de gebruiker, zoals werken, winkelen, 
wonen, valt niet meer vanzelfsprekend binnen dezelfde gemeentegrenzen. 
Daar komt nog eens bij dat er geen échte schaarste aan vastgoed meer is. De na -
oorlogse kwantitatieve inhaalrace is voorbij. Er is nu een overaanbod aan plannen, 
waarvan een groot deel niet meer uitgevoerd gaat worden, omdat de vraag sterk  
is afgenomen. De reden is dat de interne motor van onze economische expansie,  
de groei van de bevolking, aan kracht heeft ingeboet. Er is zelfs al sprake van een 
afname van de werkende bevolking in de westerse wereld. Het einde aan schaarste 
aan vastgoed geldt misschien (nog) niet voor de woningbouw, maar dat is een kwestie 
van tijd. Schaarste is er vooral aan de onderkant van de woningmarkt, aan de boven-
kant moet er flink aan kwaliteit gewerkt worden, wil de klant geïnteresseerd raken. 
Overheidsregulering hangt samen met verdeling van schaarste, en de kwanti tatieve 
schaarste is naar alle maatstaven gemeten, wat ons landje betreft, voorbij. 

Gemakzucht

Ziehier de nieuwe praktijk, een samenleving die zich niet makkelijk meer laat plannen 
door het fluïde gedrag van de stadsbewoner en een dreigend overaanbod.
De anonieme gebruiker krijgt, in de komende jaren, meer keuzes. In welke stad hij 
wil wonen, in wat voor buurt. De gebruiker is kritisch geworden, wacht zijn kansen af. 
Dat is spijtig voor de ambtenaar, die graag zijn territorium afbakent en graag voorspel-
baar gedrag plant. Dat is lastig voor de ontwikkelaar, die niet weet of zijn product, na 
een plannings- en bouwtijd van vijf jaar, nog wel af te zetten is. Dat is onverteerbaar 
voor de architect, die graag de wensen van de gebruiker naar zijn eigen hand wil zetten.
Het valt me op hoe weinig notie er in de huidige vastgoedpraktijk is van de grote 
veranderingen die onder onze ogen plaatsvinden. Het is voor veel van mijn vakge-
noten nog steeds business as usual en er lijkt weinig animo te zijn zich aan te passen 
aan de nieuwe situatie.
De reden is dat wij, de markt, het eigenlijk wel makkelijk hebben gehad. De overheid 
is tot nu toe bereid geweest de risicovolle investeringen in aankoop, bouwrijp maken 
en de aanleg van infrastructuur op zich te nemen en de overheid is daarmee diegene 
die het risico van de veranderingen van de vraag opvangt. De ondernemer hoeft pas 
te investeren als de grootste onzekerheden zijn weggenomen. Zolang er kwantitatieve 
schaarste is werkt dat, er is altijd een afnemer. De regulering van de markt heeft luie 
ondernemers gemaakt, die het niet nodig vinden actief te reageren op de verande-
rende omstandigheden.

Ook de architect heeft het niet slecht. Er is altijd werk, iedereen komt een keertje aan 
de beurt, al was het alleen al door de voortdurende stroom van opdrachten die de 
overheid uitzet. De schlemiel van dit systeem was de gebruiker, die krijgt niet altijd 
wat hij wil en vooral op zijn beurt moet wachten.

De marktvraag

Aangezien de overheid noodzakelijkerwijs van haar regulerende rol af moet en de 
vraag afneemt, zal de markt zich meer gaan bezighouden met de analyse van de 
precieze vraag naar vastgoed in de komende jaren. Als immers niet de overheid maar 
de kritische gebruiker bepaalt wat gemaakt moet worden, dan moeten we veel beter 
weten wat financieel succesvol ontwikkeld kan worden. Dit is een normale markt-
situatie in andere landen, het is even wennen in Nederland. Dit betekent dat we  
vakmensen moeten worden, die zelf in staat zijn onder woorden te brengen wat we 
precies willen. 
De projectontwikkelaar kan ook niet meer aan de architect overlaten zijn product te 
definiëren. Met aanwijzingen als: teken maar iets leuks, wat er een beetje aardig uit-
ziet voor de gemeente. De opdrachtgever moet kunnen aangeven wat het eindpro-
duct is. Ik ken geen vastgoedpraktijk – de derde wereld uitgesloten – waar zo slecht 
met marktanalyses wordt omgegaan en waar grote investeringen voornamelijk 
gebaseerd zijn op een gevoel en een goede babbel! Als we ons kunnen verbeteren, 
beter kunnen inschatten waar de behoeftes liggen, komt vanzelf ook het respect 
voor het vak en kan ik me weer op familiefeestjes vertonen.
Voor de architect heeft dit ook verregaande consequenties. De architect zal een gro-
tere bijdrage moeten leveren aan het uitdenken van nieuwe producten. Dit houdt in 
dat de opgave niet alleen het invullen van een locatie is, maar vooral ook het stevig 
doordenken van de kwaliteit, verschijningsvorm, en de omgeving van een project. 
Het traditionele vakkenvullen, de overheid zet de kaders en jij mag wat leuks tekenen, 
wordt vervangen door een integrale ontwerpopgave, door echte productontwikkeling. 
Van interieur tot de buitenruimte, het gebouw er ergens tussen in. Maar niet nadat 
hij de opdrachtgever heeft gedwongen te definiëren wat hij nu precies wil en er een 
commitment met elkaar wordt aangegaan om te investeren in de kwaliteit die de 
gebruiker in de huidige tijd verlangt. 
De mooiste architectuur en stedenbouw komen tot stand als opdrachtgever en archi-
tect elkaars rol en verantwoordelijkheid erkennen en elkaar garanderen kwaliteit te 
willen leveren. Redeneren vanuit een product en niet primair vanuit een misplaatst 
gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid vraagt om een andere denkwijze 
en andere vaardigheden. Het vraagt om specialisatie van het architectenvak en om 
het beheersen van de integrale ontwerpopgave.

Rol overheid

En de overheid? Het belang van een democratisch gestuurde ruimtelijke ordening 
wordt steeds belangrijker. In een wereld waarin het individuele belang en het publieke 
belang steeds meer met elkaar in conflict komen, al was het alleen al door de af -
nemende ruimte op onze aardbol, is democratische controle essentieel geworden. 
Maar dan moet er wel iets te kiezen zijn. 
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Door de overregulering van onze maatschappij, de afgelopen veertig jaar, hebben we 
het zicht verloren op de juiste verhouding tussen het algemene belang en het bureau-
cratische apparaat dat nodig is het algemene belang te bewaken. De ontwikkeling 
van de regelgeving de afgelopen decennia heeft een ambtelijk apparaat opgeleverd 
dat een eigen instandhoudingslogica heeft ontwikkeld. Hoewel we nu – in ieder geval 
officieel – de weg van de deregulering zijn ingeslagen, zal het nog wel even duren 
voordat het bureaucratisch universum zijn grip op onze praktijk zal loslaten.
Het ambtelijk apparaat heeft vele taken naar zich toegetrokken die niet noodzakelijker-
wijs tot die van de overheid, in zijn rol als bewaker van het algemene belang, gerekend 
kunnen worden. Zo treedt de overheid in vele projecten zelf op als opdrachtgever. 
Uitbreidingswijken en bedrijfsterreinen zijn daar goede voorbeelden van. De overheid 
gedraagt zich bijna als een projectontwikkelaar. Het tegenargument dat de markt, de 
particuliere opdrachtgevers, het hier vaak laten afweten is juist, want de dempende 
rol van de overheid komt ze beter uit. We zijn lui weet u nog wel, we hebben een aan-
moediging nodig om een andere praktijk te adopteren.

Ik begrijp dat ik de verdenking op me laadt een vrije jongen te zijn die geen overheids-
bemoeienis wil. Maar dit verwijt is niet terecht. We hebben mijn inziens wel degelijk 
een sterke overheid nodig, die in staat is kwaliteit af te dwingen met name als het om 
de ruimtelijke ordening gaat. Ons democratisch systeem moet de keuzes maken over 
de verbetering van de kwaliteit van onze samenleving en daar ook duidelijke richtlijnen 
voor geven. Juist daar ligt de afweging tussen het individuele belang van de project-
ontwikkelaar en het algemene belang zeer gevoelig en de markt kan alleen functio-
neren als er duidelijke spelregels zijn. Checks and balances noemen ze dat en dat 
systeem werkt alleen als de rollen elkaar niet overlappen. 
Dat vergt een andere taakopvatting van de overheid. In plaats van het micromanagen 
van planningsprocessen zal de aandacht verlegd moeten worden naar het definiëren 
en bewaken van de output. Kortom, wat willen we en hoe zorgen we ervoor dat het 
er komt. En dat vergt nieuwe kwaliteiten van de ambtenaar. Minder betrokken bij het 
initiëren van processen, maar zeer standvastig als het om de beoordeling van het 
eindresultaat gaat. 
De gebruiker ten slotte vraag niet meer om een woning of een gebouw. Hij vraagt om 
geborgenheid, veiligheid, flexibiliteit, status. Er is geen gestandaardiseerde anonieme 
gebruiker meer, er zijn diverse te onderscheiden doelgroepen die allemaal hun eigen 
gebruikersprofiel hebben. De vastgoedproducten zullen ook steeds nadrukkelijker 
op een doelgroep worden gericht. De anonieme gebruiker laat zich zo steeds beter 
categoriseren, wat betreft status, gedrag en verwachtingen. Begrip van die catego-
rieën en de daarmee samenhangende behoeften wordt essentieel voor het succes 
van een vastgoedproject.

Rolverdeling

In het voorgaande probeerde ik slechts ideeën en suggesties aan te reiken gericht 
op het omschrijven van een mogelijke nieuwe praktijk. Het belangrijkste is dat  
projectontwikkelaar, architect en ambtenaar elkaar kunnen vinden in een duidelijke 

taakverdeling, met respect voor elkaars bijdrage en deskundigheid. Die rolverdeling 
moet nog bedacht en ontwikkeld worden, maar het zal eens zover komen. De ondui-
delijkheid van de huidige praktijk waarbij iedereen over elkaar heen valt en elkaar 
wantrouwt, leidt tot een bijna onmeetbare hoeveelheid onnodig werk en – vooral – 
overleg. Wat erger is, het leidt ook tot het opgeven van ambitie. De grotere projecten 
in ons land zijn een opeenstapeling van compromissen, zonder visie, gericht op wat 
politiek haalbaar is en niet op wat het beste zou zijn. We versterken elkaar niet. 
Ruimtelijke-ordeningsprojecten duren in ons land veel te lang en het eindresultaat is 
over het algemeen zeer mager en uiteindelijk voldoen ze niet aan de verwachtingen 
van de gebruiker. Uitzonderingen, die er nadrukkelijk ook zijn, daargelaten. Die uit-
zonderingen, zoals de ontwikkelingen van de oude haventerreinen in Amsterdam, 
komen overigens voort uit een sterk opdrachtgeverschap en duidelijke kwalitatieve 
randvoorwaarden vanuit de overheid.

We waren lotgenoten toen we aan de nieuwe praktijk 200 jaar geleden begonnen, 
we zijn nu weer lotgenoten in het bedenken van de nieuwe praktijk. Al was het 
alleen maar omdat we de ambitie hebben iets moois te maken met een houdbare 
kwaliteit, die aansluit op de nieuwe wensen van de gebruikers van ons vastgoed. 
Want gebruikers van vastgoed zijn we ten slotte allemaal. 

Rudy Stroink is oprichter, eigenaar en C.O.A.C.H. van TCN Property Projects, een Europees vastgoedbedrijf. 
Hij heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft, specialisatie Stedenbouw en is gastdocent aan diverse  
hbo-opleidingen en universiteiten. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam en staat bekend als een eigen-
zinnige ondernemer met een andere visie op projectontwikkeling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
die ondernemingen hebben.
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Zelfs in gevallen dat gemeenten vrij zijn te bepalen met welke partijen ze samen-
werken, worden incidentele opdrachtgevers nog slechts bij uitzondering in de gelegen-
heid gesteld om met aansprekende initiatieven te komen. Gemeenten kunnen derge-
lijke initiatieven actief stimuleren of opsporen. Zoals de gemeente Utrecht deed. In 
1998 werden potentiële, particuliere opdrachtgevers in een paginagrote advertentie 
opgeroepen om met aantrekkelijke plannen te komen voor de wijk Leidsche Rijn. 
Inmiddels zijn tussen 1998 en 2005 door de geselecteerde initiatiefnemers diverse 
interessante projecten gerealiseerd variërend in omvang van 1 tot 100 (woon)-
eenheden. Gemeenten die een dergelijke verantwoordelijkheid niet willen nemen, 
kunnen ook een andere weg bewandelen. Ze kunnen bijvoorbeeld bij de uitgifte van 
de grond aan marktpartijen de verplichting opleggen particuliere initiatieven in te 
passen op (delen van) de te ontwikkelen locatie. 

Waar ruimte voor privé-initiatief wordt gemaakt, ontstaan vaak interessante projecten. 
Incidentele opdrachtgevers zijn per slot van rekening behalve opdrachtgever ook de 
toekomstige gebruiker van hun project. In die hoedanigheid zijn zij geneigd hun rol 
als opdrachtgever anders in te vullen. De inhoudelijke inbreng die zij als toekomstig 
gebruiker in hun project hebben, kan heel direct en oorspronkelijk zijn. Zij represen-
teren in belangrijke mate de actuele behoeften van ‘de markt’.
Op essentiële onderdelen van het totstandkomingsproces moeten zij zich, net als 
iedere opdrachtgever, als professional opstellen. Om projecten tot een goed einde  
te brengen, sluiten incidentele opdrachtgevers daarom soms coalities met institu-
tionele partijen. 

Incidentele zoekt institutionele opdrachtgever

Particulieren zoeken soms deze samenwerking om hun investeringsmogelijkheden 
te vergroten of om de benodigde professionaliteit in huis te halen. Ook kunnen zij op 
deze manier hun ontwikkelingsrisico’s tot een verantwoord niveau terugbrengen. 
De uitdaging bij het sluiten van dergelijke coalities is altijd om een goed evenwicht 
te vinden tussen het behouden van voldoende zeggenschap en het managen van de 
(financiële) risico’s. 
De variatie tussen projecten die door incidentele opdrachtgevers worden geïnitieerd 
is groot. Dat geldt ook voor de rol die institutionele opdrachtgevers in dergelijke 
projecten spelen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande voorbeelden: 

Langer zelfstandig wonen

In Culemborg ontwikkelde een groep ouderen (‘senioren’) in eigen beheer een ruim 
opgezet appartementengebouw met 24 gelijkvloerse koopwoningen. De vereniging 
waarin de senioren zich organiseerden, trad op als opdrachtgever van de architect 
en de bouwer. De betrokken senioren hadden uitgesproken ideeën over de wijze 
waarop zij in hun eigen omgeving individueel en met elkaar ouder wilden worden. 
Aansluitend aan deze ideeën zijn in het project verschillende bijzondere voorzieningen 
‘meeontwikkeld’, zoals een ontmoetingsruimte, een logeerruimte, een hobbyruimte 
en een gezamenlijke tuin. Opvallend is dat aan het aspect ‘zorg’ nauwelijks aandacht 

Wanneer weer veel particuliere opdrachtgevers (soms zeer aansprekende) inzen-
dingen hebben verzorgd voor de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap, wordt er veel gesproken en geschreven over het onderscheid 
tussen institutionele en incidentele opdrachtgevers. Hun sterke en zwakke kanten 
worden met elkaar vergeleken. Ontwikkelaars, corporaties en andere institutionele 
opdrachtgevers opereren gemiddeld genomen professioneler en met meer kennis 
van zaken, maar zij zouden de gewenste creativiteit en bezieling missen. Individuele 
burgers of (particuliere) instellingen die bij wijze van uitzondering als opdrachtgever 
optreden voor hun eigen project, werken daarentegen met meer bezieling – soms 
zelfs met onversneden passie – maar zouden op vitale onderdelen van het ontwerp- 
en bouwproces juist weer de benodigde kennis en ervaring missen. Hoewel het 
onderscheid in de praktijk uiteraard niet altijd zo scherp is, kan er toch worden 
gesproken van twee gescheiden werelden. 
Lokale overheden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog bijna automatisch geneigd 
bouwprojecten bij institutionele opdrachtgevers onder te brengen. Steeds vaker 
wordt zelfs de afgelopen jaren de gehele gebiedsontwikkeling uit handen gegeven. 
In sommige gevallen wordt dit min of meer afgedwongen, omdat marktpartijen 
vooraf zogeheten strategische grondposities hebben ingenomen. Lokale overheden 
kunnen dan binnen de huidige wet- en regelgeving betrekkelijk weinig uitrichten.  
In veel andere gevallen zijn gemeenten echter nog steeds vrij te kiezen met welke 
partijen ze willen samenwerken, maar geven ze er zélf de voorkeur aan alle verant-
woordelijkheden en risico’s bij een institutionele opdrachtgever onder te brengen. 
Gemeenten kampen niet zelden met een gebrek aan financiële middelen, kennis of 
capaciteit. Ze zijn dan alle risico’s en beslommeringen liever kwijt dan rijk.
Dat is begrijpelijk. De gemiddelde ontwikkelingsopgave wordt namelijk steeds groter, 
risicovoller en gecompliceerder. Dat is een tendens die al jaren geleden is ingezet. 
De bouwsector heeft daar inmiddels op geëigende wijze op gereageerd. Daar heeft 
zich een forse schaalvergroting voltrokken door een reeks van fusies en overnames.
Parallel aan deze ontwikkeling doen lokale overheden krampachtig pogingen ont-
wikkelingscombinaties te dwingen rekening te houden met de ‘burger’, de lokale 
(woning)marktbehoeften en de wensen van (toekomstige) bewoners en gebruikers 
in het bijzonder. Het aanbod moet zo goed mogelijk aansluiten bij de lokale vraag. 
Geen massificatie maar juist diversiteit. Consumentgericht bouwen werd het tover-
woord. Vooruitstrevende marktpartijen zien inmiddels ook zelf de noodzaak om de 
consument meer invloed en keuzemogelijkheden te geven. Over het algemeen 
gesproken zijn de resultaten echter nog beperkt.

Institutionaliseer het incidenteel  
opdrachtgeverschap 
Marcel Kastein
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een architect geselecteerd. De gemeente Haarlem verzorgt de voorfinanciering van 
een deel van de plankosten van de vereniging. Zij neemt ook deel in het project voor 
de woningen waarvoor zich geen kandidaat melden (www.buurtdiamantjes.nl).

Marktgerichte stedenbouw

In de wijk Lanxmeer (zie ook: De Gouden Piramide 2003, p. 162 e.v.) zijn de afgelopen 
jaren op initiatief van de stichting EVA in de gemeente Culemborg circa 200 woningen, 
ateliers en verschillende wijkvoorzieningen gerealiseerd. Het thema energie speelt in 
het planconcept een belangrijke rol. Veel van de ambities op dit vlak zijn inmiddels 
verwezenlijkt. De toekomstige bewoners en gebruikers van de wijk hebben zich bij 
aanvang van de planontwikkeling georganiseerd in een wijkvereniging. Deze vereni-
ging is nauw betrokken geweest bij de planvorming en vervult inmiddels ook een rol 
in het wijkbeheer (www.eva-lanxmeer.nl). De gemeente Culemborg heeft op verzoek 
van de stichting EVA een belangrijke rol vervuld bij de ontwikkeling van de wijk. 
Beide partijen hebben jarenlang deelgenomen in een gezamenlijke projectgroep.

Vitale kleine kernen

In veel kleine kernen in ons land werden de afgelopen decennia te weinig woningen 
bijgebouwd om te kunnen voorzien in de lokale behoefte. De woningen die wel werden 
gebouwd, bleken bovendien vaak te duur voor de plaatselijke bevolking, waardoor ze 
‘ingenomen werden door mensen van buiten’. Vooral plaatselijke jongeren kunnen 
hierdoor in hun eigen dorp moeilijk aan betaalbare woonruimte komen. Velen van 
hen zijn genoodzaakt naar elders te verhuizen. Op termijn kan dat funest zijn voor  
de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen. Scholen, verenigingen en andere 
voorzieningen zijn steeds moeilijker in stand te houden.
In Meddo (gemeente Winterswijk) heeft een groep starters het plan opgevat in eigen 
beheer betaalbare koopwoningen te realiseren. De groep maakt daarbij gebruik van 
de ervaringen die elders in het land, zoals in de gemeente Bladel, door verenigingen 
van starters zijn opgedaan. Al meerdere keren werden in eigen beheer ontwikkelde 
woningen op deze wijze 25 tot 40% onder de marktprijs gerealiseerd (www.vkk.nl; 
www.bladel.nl). 
Om de woningen ook op termijn, bij vertrek van een starter, onder de marktprijs  
te kunnen blijven aanbieden aan nieuwe starters, kan een ‘koopgarantregeling’  
worden toegepast. Daarover kunnen afspraken worden gemaakt met een lokale 
woningcorporatie. 

Institutionele zoekt incidentele opdrachtgever

Een toenemend aantal institutionele opdrachtgevers is op zoek naar nieuwe moge-
lijkheden om toekomstige gebruikers of afnemers van projecten meer invloed of 
keuzemogelijkheden te bieden. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van 
veel lokale overheden. Ontwikkelen en bouwen zijn zo ongeveer de laatste fenome-
nen in ons land waar zeggenschap en keuzevrijheid van de burger nog in de kinder-
schoenen staan. De mate waarin ruimte aan gebruikers of afnemers wordt geboden, 
verschilt sterk per project.

lijkt te zijn besteed, terwijl de bouw van seniorenwoningen tegenwoordig bijna 
synoniem is aan het realiseren van een woon-zorgzone. Deze groep senioren had 
echter de uitgesproken behoefte midden in het dagelijks leven te (blijven) staan. 
Zorg voorzieningen zijn daarom bewust niet gepland. Het project steekt organisa-
torisch wel zo in elkaar dat zorg aan huis kan worden geleverd als dat nodig is. Op 
vrijwillige basis kunnen de bewoners in dit opzicht overigens ook wat voor elkaar 
betekenen.
In een vroeg stadium van de planontwikkeling heeft de vereniging een overeenkomst 
gesloten met een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar was bereid de woningen in 
het project af te nemen waarvoor onverhoopt geen kandidaat gevonden kon worden. 
De ontwikkelaar heeft in opdracht van de vereniging ook het projectmanagement 
verzorgd (www.kwarteel.nl).
 
Behoud van cultureel erfgoed

Aan de zuidoever van het IJ in Amsterdam zijn de afgelopen jaren enkele oude pak-
huizen gesloopt, die moesten plaatsmaken voor nieuwe kantoren en woningen. In het 
Wilhelminapakhuis, een van de bedreigde pakhuizen met een totaal vloeroppervlak 
van circa 10.000 m2, waren op dat moment veel kunstenaars werkzaam. Zij voorzagen 
dat ze, als ze niets zouden ondernemen, voor de nieuwbouwplannen van de 
gemeente zouden moeten wijken. Een weinig aantrekkelijk perspectief, omdat goed-
kope werkruimten in Amsterdam nauwelijks voorhanden zijn. Om het heft in eigen 
handen te nemen, is toen door de kunstenaars een stichting opgericht die het pakhuis 
van de gemeente aankocht en het vervolgens in eigen beheer omvormde tot 94 goed-
kope atelierruimten. De kunstenaars, die inmiddels atelierruimte van de stichting 
huren, hebben zich georganiseerd in een vereniging. Tussen vereniging en stichting 
is afgesproken dat vrijkomende ruimten alleen door de stichting worden verhuurd aan 
leden van de vereniging. De stichting heeft het project met behulp van financiering 
door de Rabobank op eigen kracht gerealiseerd. (www.pakhuiswilhelmina.nl). 

Stedelijke vernieuwing op maat

In de Leidsebuurt in Haarlem moeten veel woningen van particuliere eigenaar-
bewoners worden gesloopt wegens ernstige funderingsproblemen. Vroeger werden 
eigenaren in een dergelijke situatie uitgekocht, waarna, meestal in opdracht van een 
woningcorporatie, een sloop-nieuwbouwproject werd gerealiseerd. De gemeente 
Haarlem wil de verantwoordelijkheid voor de oplossing van de problemen tegen-
woordig niet bij de particuliere eigenaren weghalen. In de Leidsebuurt worden de 
zittende eigenaren daarom in de gelegenheid gesteld hun woningen zelf terug te 
bouwen. Als zij dat samen met andere eigenaren doen, kunnen zij gebruikmaken 
van een gemeentelijke stimuleringsregeling. De plek van een zittende eigenaar die 
liever naar elders verhuist, kan worden ingenomen door een nieuwe deelnemer. 
Deze nieuwe deelnemers worden bij aanvang van het project door de gemeente 
geworven door middel van advertenties. Verspreid over zeven kleine bouwlocaties 
realiseren de toekomstige eigenaren in totaal circa zestig woningen. De eigenaren 
hebben zich daartoe georganiseerd in een vereniging. Per locatie is door de vereniging 
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wordt een aantal schetsmatige varianten uitgewerkt en van een begroting voorzien. 
Op basis van deze informatie worden geïnteresseerde groepen burgers uitgenodigd 
gezamenlijk een plan in te dienen. In nauwe samenwerking met de geselecteerde 
groepen worden de plannen verder uitgewerkt en gerealiseerd. 

Muziek in Hoogvliet

In de naoorlogse wijk Hoogvliet worden door een Rotterdamse woningcorporatie 
circa 280 appartementen gesloopt en vervangen door 160 nieuwbouwwoningen.  
In Hoogvliet, een wijk met een groot aandeel sociale huurwoningen, moet een meer 
gedifferentieerde bevolkingssamenstelling en woningvoorraad komen. Een belang-
rijk deel van de 160 nieuwbouwwoningen moet daarom in de koopsector worden 
gerealiseerd. De opgave is om hiervoor vooral gegadigden van buiten Hoogvliet te 
interesseren. Aan de hand van een ‘procesgerichte marktverkenning’ worden geïn-
teresseerde groepen burgers uitgenodigd met voorstellen voor nieuwe wooncon-
cepten te komen. Desgewenst kunnen zij hun beoogde project binnen een aantal 
geldende randvoorwaarden vervolgens zelf ontwikkelen en realiseren. De verkenning 
heeft geleid tot de indiening van twee interessante voorstellen: een voorstel van een 
groep mensen die een project met 50 koop- en huurwoningen wil realiseren – waarbij 
de bewoners de intentie hebben duurzaam met elkaar en met de omgeving om te 
gaan – en een voorstel van een groep musici die een project met circa 40 woningen 
wil realiseren, waarbij iedere woning is uitgerust met een eigen geïsoleerde muziek-
ruimte. De woningcorporatie ontwikkelt in nauw overleg met de initiatiefnemers 
beide projecten. 

Slot

Plannen die door incidentele opdrachtgevers worden geïnitieerd, krijgen niet uitslui-
tend op de tekentafel vorm. Vaak gaan de ontwikkeling en realisatie van dergelijke 
plannen gepaard met een intensieve en interessante dialoog. Incidentele opdracht-
gevers brengen als toekomstig gebruiker vaak waardevolle elementen in die onmo-
gelijk achter de tekentafel bedacht hadden kunnen worden. Bovenbeschreven voor-
beelden maken duidelijk hoe rijk en divers projecten van incidentele opdrachtgevers 
kunnen zijn. Institutionele opdrachtgevers die soms bij deze projecten worden 
betrokken, brengen de kennis en ervaring in om de vaak verrassende en oorspron-
kelijke inbreng van particuliere initiatiefnemers op waarde te kunnen schatten.  
De factoren tijd, kwaliteit en geld blijven uiteraard een essentiële rol spelen. Als inci-
dentele opdrachtgevers de regierol hebben, betekent dat in het algemeen wel dat de 
oorspronkelijke inhoudelijke ambities van een project tot het eind toe voorop blijven 
staan. 

Tot slot. Een interessante vraag is hoe het zit met de toekomstwaarde van woningen 
die precies ‘geboetseerd’ zijn naar de verlangens van incidentele opdrachtgevers. 
Daaraan gaat een ander aspect vooraf. Incidentele opdrachtgevers die min of meer 
gemiddelde woningen voor zichzelf realiseren, kunnen heel goed andere dan ‘archi-
tectonische’ motieven hebben gehad om toch zelf als opdrachtgever op te treden. 

In sommige projecten blijft de zeggenschap beperkt tot het bieden van keuzemoge-
lijkheden uit vooraf ontwikkelde opties of varianten (consumentgericht bouwen).  
In dergelijke gevallen hoeft de gebruiker of afnemer niet per se vroegtijdig bij de 
bouw plannen betrokken te worden. In het verleden lag de nadruk op keuzes ten  
aanzien van de afwerking van ruimtes. Tegenwoordig kunnen inmiddels al wat  
fundamentelere keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van volume-
 uitbreidingen of alternatieve plattegronden. Co-opdrachtgeverschap is voor deze 
praktijk een te groot woord. De gebruiker of afnemer is tenslotte geen coproducent 
met bijbehorende zeggenschap, maar kan binnen het totale project een aantal  
individuele accenten aanbrengen
Er zijn projecten waar institutionele opdrachtgevers een stap verder gaan. Deze 
opdracht gevers nodigen de gebruikers of afnemers in een vroeg stadium van de 
plan ontwikkeling uit om inhoudelijk en financieel als partner of co-opdrachtgever  
in het project te participeren. Deze eigentijdse institutionele opdrachtgevers willen 
daadwerkelijk meer maatwerk bieden met het doel beter op wensen uit de markt in 
te spelen. Behalve over praktische aspecten, kunnen ook wensen kenbaar worden 
gemaakt over fundamentelere zaken, zoals de sfeer, de verkaveling of de architectuur 
van een project. Bij een dergelijke opstelling kunnen ook zakelijke motieven een rol 
spelen. De kans op het verwerven van nieuwe projecten neemt toe, wanneer een 
institutionele opdrachtgever zich afficheert met deze ontwikkelingsconcepten. Door 
gebruikers of afnemers in een eerder stadium bij de planontwikkeling te betrekken 
wordt bovendien het afzetrisico beperkt. 
Om dergelijke ‘inspraakformules’ in de praktijk te laten slagen, moet uiteraard vooraf 
duidelijk worden afgesproken met de co-opdrachtgevers wie welke deelverantwoor-
delijkheden draagt. Drie concrete projectvoorbeelden van co-opdrachtgeverschap zijn:

Amsterdamse buurt, Haarlem

In deze buurt zijn door een ontwikkelend bouwbedrijf op uitnodiging van een lokale 
Vereniging van Eigenaren 94 zogeheten terugbouwwoningen gerealiseerd. Iedere 
woning in dit stadsvernieuwingsplan is binnen een projectmatige aanpak individueel 
ontwikkeld en gerealiseerd in samenspraak met de eigenaar-bewoner. Daarbij kon 
een keuze worden gemaakt uit meerdere architecten. Wanden, vloeren, leidingen, 
daken, kozijnen, ramen, enzovoorts kwamen volledig geprefabriceerd op de bouw-
plaats aan. Rol en positie van het bouwbedrijf en van de individuele bewoners werden 
vooraf vastgelegd in een overzichtelijk 7-stappenplan. Alle toekomstige eigenaar-
bewoners namen vanaf de start van de planontwikkeling aan het proces deel  
(www.trentowonen.nl).

Universiteitscomplex, Wageningen

Op uitnodiging van de gemeente wordt buiten de bebouwde kom van Wageningen 
een voormalig universiteitscomplex door een ontwikkelend bouwbedrijf herschapen 
tot een gebied met woningen en werkruimten. Het betreft een monumentaal complex 
in de stijl van de Amsterdamse School (architect C.J. Blaauw). Nadat samen met 
een architect de ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen in kaart zijn gebracht, 
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Zij eisen bijvoorbeeld op deze manier het recht op betaalbaar te wonen (starters) of 
het recht om in hun eigen sociale omgeving te blijven wonen (starters, senioren). 
Alleen door zelf de verantwoordelijkheid te nemen, konden zij hun eigen beslissingen 
nemen en deze doelen naar eigen inzicht realiseren.
Er zijn zeker incidentele opdrachtgevers die bijzondere concepten realiseren. Omdat 
voor deze afwijkende concepten bij aanvang van de planontwikkeling meestal al 
voldoende concrete interesse bestond, waren de afzetrisico’s beperkt. Op termijn, 
bij vertrek van de eerste bewoners, kan dat anders komen te liggen. Het feit dat de 
woningen aan de geldende wet- en bouwregelgeving hebben moet voldoen, is ten-
slotte nog geen garantie dat de woningen voldoende toekomstwaarde hebben. 
Incidentele opdrachtgevers die afwijkende concepten realiseren, moeten dit goed 
beseffen bij de ontwikkeling van hun project. Vaak gebeurt dat overigens ook wel. 
Sommige projecten zijn in bepaalde opzichten (bijvoorbeeld op het terrein van energie-
besparing) zelfs trendsetters geweest. In andere projecten is het bijzondere ‘idee van 
het huis’ gecombineerd met de toepassing van een flexibel bouwconcept. Op deze 
manier kon goed worden ingespeeld op verschillende individuele behoeften en op 
veranderende wensen van gebruikers in de tijd.
Institutionele opdrachtgevers weten vooraf niet wie hun afnemers zijn. Zij baseren 
hun product daarom noodgedwongen op de wensen van ‘de gemiddelde consument’. 
Deze categorie vormt volgens het principe van de kromme van Gausse nou eenmaal 
verreweg de grootste afzetmarkt. De vraag over de toekomstwaarde is voor institu-
tionele opdrachtgevers echter minstens zo relevant. De discussie over de toekomst 
van onze naoorlogse wijken toont bijvoorbeeld pijnlijk aan dat de gemiddelde woon-
consument van tegenwoordig in weinig meer lijkt op die van toen. 

Marcel Kastein is directeur van De Regie, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in ‘vraaggestuurde project-
ontwikkeling’. Het werkgebied van De Regie (www.deregie.nl) bevindt zich tussen dat van de incidentele en 
de institutionele opdrachtgever.



Opdracht en ontwerp
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Bij het sluiten van de inzendtermijn van prijzen of open prijsvragen zijn er altijd twee 
zaken die de direct betrokkenen het eerst willen weten: hoeveel plannen zijn er binnen-
gekomen en wat is de ‘opbrengst’. Zo ook met de Gouden Piramide 2006, de Rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap. De werving voor deelname aan deze architec-
tuurronde was fors aangepakt. Niet alleen hadden alle – circa 12.000 – ontwerpers in 
Nederland via een op naam gestelde kaart de mogelijkheid gekregen uit hun (praktijk)-
ervaring een ‘goede opdrachtgever’ voor te dragen, en waren opdrachtgevers en 
hun organisaties opgeroepen zich aan te melden, ook waren er artikelen in de vak-
bladen verschenen en advertenties in een groot landelijk dagblad, speciaal om niet-
professionele opdrachtgevers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden van de 
rijksprijs. Een prijs die bestaat uit 50.000 euro voor de winnaar en een speciaal ont-
worpen trofee, tv-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun 
project en een publicatie van de beste projecten van de prijsronde. En uiteraard had 
er ook de nodige communicatie over de rijksprijs plaatsgevonden langs digitale weg.1 
Maar hoeveel energie er ook gestoken wordt om iedereen te informeren,2 het blijft tot 
vlak voor sluitingstijd altijd de vraag hoeveel mensen ook daadwerkelijk een inzending 
verzorgen over een recent gerealiseerd (of in voldoende mate verwezenlijkt) project.
Het totaal aantal inzendingen op de sluitingsdag 3 maart 2006 was goed te noemen 
(91 stuks 3) en de ingestelde Technische Commissie 4 – die de inzendingen ter voor-
bereiding van de jurering rubriceerde en analyseerde – was grosso modo over het 
resultaat niet ontevreden. 
Maar: wat vond de jury? 5 Hoe was het niveau van de inzendingen? Het is de traditio-
nele openingsvraag bij prijzen en prijsvragen die altijd met enige spanning tegemoet 
wordt gezien. Zeker op dit moment, omdat er onlangs in de vakbladen enkele omi-
neuze artikelen waren verschenen die melding maakten van een onverbiddelijke 
neer gang in de Nederlandse architectuur na het ‘architectonische feest’ van de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Zo opende het Jaarboek Architectuur in Nederland 
2004 –2005 het voorwoord met de veelzeggende titel: Game over. En wijdde het vak-
tijdschrift OASE een heel themanummer aan deze veronderstelde ‘architectonische 
depressie’ met de al even veelzeggende titel After the party (nr. 67).
Wat vond de jury van 2006? Maar allereerst, wie zaten er in de jury?

De jurering

De jury van de Gouden Piramide 2006 had de volgende samenstelling:
Mels Crouwel   rijksbouwmeester, voorzitter  
Karin Laglas   directeur Rodamco Nederland
Astrid Sanson   directeur Stadsontwikkeling Rotterdam
Liesbeth van der Pol   architect
Don Murphy   architect
Paul Depla   wethouder Nijmegen
Vincent van Rossem   architectuurhistoricus 
Felix Rottenberg  6   onder meer oud-directeur De Balie
Ton Idsinga   projectleider de Gouden Piramide en jurysecretaris
Voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht. De leden van de jury  
zijn door de minister van VROM benoemd.  

De inzendingen

De jury had geen eenstemmig geprofileerd, algemeen oordeel over het kwalitatieve 
niveau van de inzendingen. Het pakket aan inzendingen – per project bestaande uit 
visuele documentatie en een beschrijving van het totstandkomingsproces inclusief 
de kwantitatieve gegevens – had door de open aanmelding het karakter van een 
steekproef. Men was redelijk content over deze globale afspiegeling van de betere 
projecten in Nederland, maar ook werd opgemerkt dat er enige gezichtsbepalende 
voorbeelden, die recentelijk in Nederland waren gerealiseerd, ontbraken. Dat werd 
betreurd, maar dat is – zo beaamde men – nu eenmaal de consequentie van een 
open inschrijving waarbij uiteindelijk de opdrachtgever van een project zélf de stap 
moet zetten een inzending te verzorgen. Dus geen pessimisme bij de jury over een 
veronderstelde neergang, maar ook geen opgetogen reacties over het totaalpakket.7 
Bij het beoordelen van de individuele inzendingen lag dit logischerwijs anders.
Uitgesproken positief was men over de diversiteit van de inzendingen en over de 
geografische spreiding van de projecten over bijna geheel Nederland.8 Onder de 
inzendingen bevonden zich gebouwen met zeer verschillende bestemmingen:  
ziekenhuizen (2), culturele voorzieningen (16), appartementen- en wooncomplexen (24), 
woon / zorgvoorzieningen (7), scholen (9), winkel- en bedrijfsvestigingen (9), particu-
liere woonhuizen (13), infrastructurele voorzieningen (5), kantoren (3), een hotel, een 
stadskantoor en stadshuis en verder op zichzelf staande projecten als een Godshuis, 
een verplaatsbare prefab koepel en een chimpansee-complex. Meestal betrof het 
nieuwbouw, maar ook renovatie en restauratie – vaak in samenhang met elkaar – 
kwam redelijk vaak voor. En soms ook waren het samengestelde projecten, zoals 
appartementen gecombineerd met een gemeentelijke bibliotheek, winkels en apparte-
menten, woningen met onder meer zorgvoorzieningen. Traditioneel zijn de culturele 
voorzieningen verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd bij de ingezonden  
projecten. Dus dat is geen verrassing.
Wat kort bediscussieerd werd, was het punt dat het wellicht lastig is om zeer verschil-
lende projecten, als ingezonden, met elkaar te vergelijken. Na een korte gedachte-
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wisseling was de conclusie dat dit toch goed mogelijk zou zijn, omdat de projecten 
worden beoordeeld op generieke criteria. Namelijk:
–  de prestatie van de inspirerende opdrachtgever, omschreven als zijn deskundige, 

bezielende en creatieve inbreng;
–   de architectonische kwaliteit van het resultaat, bepaald door de factoren 

gebruikswaarde, culturele waarde en toekomstwaarde.
Deze twee criteria zijn in beginsel goed te hanteren onafhankelijk van bijvoorbeeld 
de grootte van een project. Een omvangrijk project hoeft immers niet per se  
gecompliceerder te zijn dan een relatief klein project, omdat er vele – ook externe – 
factoren een rol kunnen spelen bij het tot een goed einde brengen van een project. 
Zo zou ook tijdens de jurering blijken.
Ook het palet aan opdrachtgevers was redelijk evenwichtig samengesteld:  
gemeenten (12), projectontwikkelaars (20), schoolbesturen (9), particulier opdracht-
gevers (12), stichtingen en overigen (13), bedrijven (8), corporaties (14), instituten (2) 
en verder een waterschap, een kerkbestuur, een zelfstandig bestuursorgaan en twee 
architecten die zelf als ontwikkelaar optraden. Ook hier stonden niet alle ‘constructies’ 
op zichzelf. Opdrachtgevers waren in meerdere gevallen allianties aangegaan, zoals 
een gemeente met een projectontwikkelaar of een woningcorporatie met een ont-
wikkelaar.9 

De opmaat

Na de inleidende bespiegelingen voldeed de jury allereerst aan drie in de Regeling 10 
verplicht gestelde vereisten: het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter,11  
het nagaan of juryleden betrokken zouden zijn bij inzendingen 12 en het bepalen 
welke inzendingen niet voldoen aan de inschrijvingsverplichtingen.13 Afgesproken 
werd dat juryleden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een ingezonden project 
sowieso niet aanwezig zouden zijn bij de jurybespreking van het desbetreffende  
project. Mocht een van de projecten kansrijk blijken, dan zou alsnog terugtrekking 
uit de jury geboden zijn.14

Relatief weinig inzendingen vielen om procedurele redenen af. Slechts één inzending 
werd niet toegelaten omdat in het geheel niet was voldaan aan de verplichte inzen-
dingsvereisten, twee inzendingen werden doorverwezen naar de volgende ronde, 
omdat deze inzendingen gekwalificeerd werden als gebiedsontwikkeling (het thema 
van 2007), en vijf inzendingen waren onvoldoende gereed om beoordeeld te kunnen 
worden. Wellicht dat deze laatstgenoemde inzenders in 2008 mee kunnen doen met 
een geactualiseerde inzending, omdat dan ‘architectuur’ weer aan bod is.15 

De rondgang

Na deze noodzakelijke plichtplegingen kon het echte werk beginnen: het bespreken 
en beoordelen van de inzendingen. Besloten werd alle 91 plannen gezamenlijk na  
te lopen, in dit geval is dit ook letterlijk bedoeld. De discussies rond de inzendingen 
konden direct worden aangevat, omdat de juryleden alle inzendingen ruim voor de 
eerste jurybijeenkomst opgestuurd hadden gekregen. Maar ‘van huis meegenomen’ 
meningen bleken bij de gezamenlijke beoordeling lang niet altijd houdbaar.  
Bij enkele projecten ging het er direct geanimeerd aan toe. Afgesproken was om de 

verondersteld ‘kanslozen’ direct aan te wijzen 16 onder de aanname dat bij gewijzigde 
inzichten in de loop van het jureringsproces hier altijd op kon worden teruggekomen. 
Twee plannen kregen voorlopig om inhoudelijke redenen een aparte status in verband 
met de interessante problematiek die met deze inzendingen verbonden is.17 Bij elk 
plan werd altijd zowel de inbreng van de opdrachtgever als het eindresultaat bij de 
beschouwingen betrokken.
Het is vanzelfsprekend ondoenlijk gedetailleerd verslag te doen van deze rondgang 
langs 91 projecten, daarom wordt er één discussievoorbeeld uitgehaald: de bespreking 
van het bekende Lloyd Hotel in Amsterdam, een inzending van ontwikkelaar  
De Principaal. De architectuur is van het bekende Rotterdamse bureau MVRDV.
De herontwikkeling van de voormalige jeugdgevangenis in het Oostelijke Havengebied 
van Amsterdam tot een flamboyant hotel, met een grote differentiatie aan kamers met 
een eigen karakter, inschakeling van veel jonge (meubel)ontwerpers, badkamers van 
onder meer Joep van Lieshout, horecavoorzieningen en aandacht voor kunst en  
cultuur door het opzetten van een ‘culturele ambassade’. Bovendien kreeg het 
gebouw uit 1922 tijdens het ontwerp- en bouwproces de status van rijksmonument, 
zodat hier extra, specifieke restauratie-eisen uit voortvloeiden. Kortom een zeer 
compliceerde opdracht, met veel bijkomende facetten.
Unaniem was men lovend over het avontuurlijke en ambitieuze initiatief van Suzanne 
Oxenaar en Otto Nan om het sombere gebouw om te vormen tot een intrigerend 
hotel ‘voor de cultuur’ zoals Amsterdam nog niet bezat. En niet de gemakzuchtige 
weg in te slaan door in zee te gaan met een hotelketen. Maar over het resultaat  
liepen de meningen uiteen.  
De discussie begon met de vraag: wie was eigenlijk de opdrachtgever? De ‘geestelijke 
ouders’ Oxenaar en Nan of de ‘officiële’ opdrachtgever ontwikkelaar De Principaal. 
Vergelijkingen werden gemaakt met andere projecten waarbij er ook van zo’n getrapt 
opdrachtgeverschap sprake is. Bijvoorbeeld bij het Muziekgebouw niet ver daar 
vandaan, waar de toenmalige directeur van het Centrum voor Moderne Muziek  
De IJsbreker, Jan Wolff, de instigator en drijvende kracht was, en Hans Gerson namens 
de gemeente Amsterdam de zakelijke opdrachtgever. En bij de restauratie van Pakhuis 
De Zwijger – eveneens in de buurt – was er ook sprake van een vergelijkbare situatie. 
Naar wie moet in zo’n geval de eer gaan? Die vraag kan worden toegespitst door een 
andere vraag: wie ligt er ’s nachts wakker vanwege het project? 
Opgemerkt werd: is het niet juist heel goed dat opdrachtgevers als De Principaal –  
of Stadsherstel in het geval van De Zwijger – dit ondernemen? Dat ze zich opwerpen 
om een goed, maar kwetsbaar idee te adopteren en vervolgens het aandurven het 
financiële risico te nemen en borg te staan voor de realisatie? Maar zijn dit nu ‘alleen’ 
goede opdrachtgevers of ook echt inspirerende opdrachtgevers? Want de echte 
inspiratie komt in de genoemde gevallen van de initiatiefnemers. Zo discussiërend – 
naar aanleiding van het Lloyd Hotel – kwam de jury tot de volgende kwalificaties van 
opdrachtgevers in dergelijke situaties:
–  pionier-opdrachtgevers
–  doorzet-opdrachtgevers
–  dealmakers-opdrachtgevers
–  macher-opdrachtgevers 
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Waar maar uit mag blijken dat vaste succesformules niet bestaan en dat elke ontstaans-
geschiedenis zijn eigen eisen en omstandigheden creëert. Maar wat wél een constante 
is bij succesvol opdrachtgeverschap, zo vond de jury, is de aanwezigheid van zoge-
noemde witte raven: mensen die door hun sterke persoonlijke inbreng een project 
dragen en kwalitatief opstuwen.
Minder eensgezind was men in het oordeel over het uiteindelijke resultaat van het 
project. Sommige juryleden vonden de architectonische ingreep om het gebouw 
radicaal open te breken té geforceerd en niet geslaagd. De zeer te respecteren,  
formidabele ambities hadden helaas niet tot een bevredigend eindresultaat geleid. 
De noodzakelijke commerciële Schwung – cruciaal om een goedlopend café-restau-
rant-hotel te starten – zou ontbreken. Andere leden van de jury benadrukten juist  
de drive van de initiatiefnemers en de opdrachtgever om de gebaande paden de 
verlaten door een keur aan ontwerpers en kunstenaars in te schakelen. De eigen-
zinnigheid in het omgaan met een pand met een bijzondere historie. De bereidheid 
risico’s te nemen. Met als logische tegenreactie uit de jury: uiteindelijk gaat het 
erom waar dat alles toe heeft geleid.
Over het eindoordeel werd men het niet eens. Het kwam op stemmen aan. Het bleek 
dat er onvoldoende steun was om het project ‘door’ te laten gaan.

Het eerste resultaat

Uiteraard waren er redelijk grote verschillen bij de bespreking van de projecten.  
Het ene project geeft nu eenmaal meer aanleiding tot debat dan het ander. Maar altijd 
probeerde de jury tot de kern door te dringen: de combinatie opdrachtgeverschap 
en eindresultaat. 
Toen de rondgang was voltooid, kon de balans worden opgemaakt. De volgende  
21 inzendingen gingen vooralsnog door (in willekeurige volgorde):
–  Body House, particulier woonhuis, Rotterdam. Opdrachtgever Tijs van Ruiten
–   ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem. Opdrachtgever Hogeschool/

Willem Hillenius
–  Het Bolwerk, appartementencomplex, Utrecht. Opdrachtgever Edwin Oostmeijer
–   Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMHUIS, Amsterdam. Opdrachtgever Gemeente 

Amsterdam/Hans Gerson/Jan Wolff
–   Oogziekenhuis, Rotterdam. Opdrachtgever Oogziekenhuis /  

Kees Sol en Frans Hiddema
–   OAK-dome, Amsterdam / Utrecht. Opdrachtgever De Groep van Steen /  

Jeannette van Steen
–   Geluidswering A2, Utrecht. Opdrachtgever Gemeente Utrecht /  

Projectbureau Leidsche Rijn
–   Woongebouw La Fenêtre, Den Haag. Opdrachtgever Latei Ontwikkeling
–   Nolet destilleerderij, Schiedam. Opdrachtgever firma Nolet
–   P+R-voorzieningen Zeeburg en Sloterdijk, Amsterdam. Opdrachtgever 

Gemeente Amsterdam / Dienst IVV Amsterdam
–   Scheepvaart en Transport College, Rotterdam. Opdrachtgever STC-Group
–   Pompestichting, Nijmegen. Opdrachtgever Pompestichting

–   CineMec, Ede. Opdrachtgever Taxon
–   Stadskantoor en stadhuis Den Bosch. Opdrachtgever Gemeente Den Bosch
–   Chimpansee-complex, Almere. Opdrachtgever Stichting AAP
–   Kantoor en informatiecentrum Afvalzorg, Nauerna.  

Opdrachtgever NV Afvalzorg Holding
–   Vier villa’s, Rhenen. Opdrachtgever Paul de Ruiter / kopers
–   Dagverblijf ouderen, Maastricht. Opdrachtgever Servatius Woningstichting
–   Het Torentje, Groningen. Opdrachtgever W. Versteegh van Wijk
–   Follies Dorst, Oosterhout. Opdrachtgever Staatsbosbeheer
–   Bezoekerscentrum Kamp Vught. Opdrachtgever Stichting Nationaal Monument 

Kamp Vught

Trechteren

Bij het begin van de tweede jurydag lag de lijst met bovenstaande 21 kandidaten 
voor. Daar werd met frisse blik nog eens kritisch naar gekeken. Vooral in relatie tot 
de afvallers. De vraag was, wilde de jury een (voorlopig) afgevallen project alsnog 
‘terughalen’? 
Eén jurylid nam inderdaad het initiatief om een afgevallen project voor te dragen voor 
de ‘lijst van 21’. Het betrof het Spoorwegmuseum. En de aangevoerde argumentatie 
ontving na een nieuwe bespreking voldoende steun bij de overige juryleden om de 
inzending alsnog te promoveren. Maar het bleef bij dit ene geval.
Vervolgens werden plenair alle 22 inzendingen opnieuw langsgelopen en wederom 
besproken. Soms met redengevingen en invalshoeken die gradueel verschilden van 
de vorige ronde. Maar daarna was onverbiddelijk de vraag aan de orde: welke vijf 
projecten hebben de voorkeur van de individuele juryleden? 
De onafhankelijk van elkaar uitgebrachte stemmen leverden de volgende ‘stand’ op:
–  Zes stemmen: Scheepvaart en Transport College Rotterdam
–  Vier stemmen: ArtEZ Arnhem, OAK-dome Amsterdam / Utrecht, CineMec Ede
–  Drie stemmen: Het Bolwerk Utrecht, Muziekgebouw Amsterdam
–   Twee stemmen: Oogziekenhuis Rotterdam, Geluidswering A2 Utrecht,  

Het Torentje Groningen
–  Eén stem: Body House Rotterdam, P+R-voorzieningen Amsterdam,  

Stadskantoor Den Bosch, Chimpansee-complex Almere, Afvalzorg Nauerna
(Voor het oordeel van de jury over bovenstaande, afzonderlijke projecten 18, p. 62 e.v.)
De voorzitter stelde met nadruk dat dit stemmenoverzicht geen min of meer formele 
status had, maar slechts een middel was om de discussie aan te scherpen en de voor-
keuren te profileren. De jury nam hoe dan ook ruim de tijd om het resultaat van deze 
tweede ronde goed in ogenschouw te nemen. Hoe zat het met de opdrachtgevers? 
Welke ‘typen’ zaten bij de veertien overblijvers? Instituties, gemeenten, stichtingen, 
ontwikkelaars / bedrijven en particulieren. Opvallend afwezig: de corporaties.
Er ontspon zich een discussie over de gewenste samenstelling van de genomineerde 
projecten. Moesten ze een afspiegeling vormen van bovengenoemde opdrachtgevers? 
Met als consequentie dat gemeentelijke projecten met elkaar vergeleken moesten 
worden en particuliere projecten onderling, et cetera. Een heilloze weg was al snel 
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de conclusie. Het ging er simpelweg om om op basis van de reglementen de beste 
drie, vier of vijf projecten te kiezen, en aldus te nomineren. In het uiterste geval zou 
dat dus kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld vier gemeentelijke projecten zouden 
worden genomineerd. Deze mogelijke consequentie werd zonder meer aanvaard. 
That the best may win. Dat was en bleef het leidende credo.

Advocatenronde

Om de stevigheid van de gemaakte keuzes te testen en niet in de valkuil te trappen 
van een quasi-automatisch lineair afvalproces, werd er nu een ‘advocatenronde’ 
ingelast. Alle juryleden konden pleidooien houden voor hun uitgesproken favoriet 
uit de groep van veertien in een poging de overige leden van de jury te overtuigen 
dat ze het bij hun eerder gemaakte keuze geheel bij het verkeerde eind hadden.  
Een impressie van de pleidooien.
In een kruidig betoog pleitte een jurylid voor Het Torentje in Groningen. Een opmer-
kelijk voorbeeld van het veelbesproken particulier opdrachtgeverschap. Maar nu eens 
geen retroarchitectuur of moderne folklore maar een origineel ontwerp, dat met veel 
inzet tot stand was gebracht. Een fantastisch voorbeeld dat deze (vanuit de architec-
tuurhoek veel bekritiseerde) trend wel degelijk oorspronkelijk werk kan opleveren. 
Dat was zeker een prestatie beaamde een ander jurylid, maar dat stak toch mager af 
bij de (bijna heroïsch te noemen) operatie van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Om 
tegen de fusiestroom in een specialistisch, sectoraal ziekenhuis op te zetten en om in 
die lastige medische-zorgwereld ook nog eens op eigenzinnige wijze de architectuur 
en de beeldende kunst erbij te betrekken, dat is zonder meer heel bijzonder.
Maar gaat het hier niet ‘alleen’ om een goede, innovatieve organisatie die een gepaste 
huisvesting creëert? Is de geluidswerende voorziening langs de A2 bij Utrecht, met 
het incorporeren van een geluidsscherm, het Cockpitgebouw en The Wall in een 
geluidswal, niet veel meer grensverleggend? Zeker als men het doorgaans behou-
dende beleid van Rijkswaterstaat daarbij betrekt? Zo bracht weer een ander jurylid 
daartegen in. Bovendien wordt daar architectonisch een topprestatie geleverd en 
heeft de gemeente Utrecht heel verstandig het feitelijke opdrachtgeverschap over-
gelaten aan het Projectbureau Leidsche Rijn.
Maar dat zijn professionals, daar mag men goed werk van verwachten. Dat is hun taak 
en opdracht. Dit ligt heel anders bij de totstandkoming van Het Bolwerk, het apparte-
mentencomplex van architect bOb van Reeth in Utrecht. Daar heeft een journalist 
zich ontpopt als een zeer betrokken ontwikkelaar door in zijn eigen droom te blijven 
geloven. Hij creëerde ‘uit het niets’ zijn eigen opdracht. De geleverde prestatie door 
deze ‘particulier’ Edwin Oostmeijer is veel hoger aan te slaan dan die van de groep 
specialisten van de Leidsche Rijn, hoe goed het werk ook is dat zij leveren, werd 
daar weer tegen ingebracht.
Zo golfde de discussie geruime tijd op en neer waarbij de meeste projecten van de 
‘lijst van 14’ de revue passeerden.

Kanshebbers en genomineerden

Uit de discussie kon worden opgemaakt dat er in wezen negen serieuze kanshebbers 
waren om genomineerd te worden: ArtEZ, Het Bolwerk, het Scheepvaart en 
Transport College, het Muziekgebouw, de geluidswerende voorzieningen bij de A2, 
het Oogziekenhuis, de OAK-dome, het stadskantoor in Den Bosch en CineMec.
De aanwezige juryleden 19 gingen in deze fase van de besluitvorming over tot het 
opnieuw inlassen van een stemronde, waarbij drie, vier of vijf voorkeurstemmen 
konden worden uitgebracht. Het resultaat was een kopgroep van drie:  
het Oogziekenhuis, de geluidswerende voorzieningen bij de A2 en het Scheepvaart 
en Transport College. Deze projecten waren door hun afgetekende voorsprong  
zonder meer genomineerd. Zij werden gevolgd door drie projecten met evenveel 
stemmen: Het Bolwerk, het Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMHUIS en de OAK-dome.
Eerst werd nu de discussie gevoerd over het aantal nominaties. Reglementair waren 
drie, vier of vijf nominaties mogelijk. Bij drie waren de juryleden dus in één keer 
klaar. Maar principiëler was de vraagstelling: hoeveel nominaties ‘verdienen’ de 
inzendingen van deze prijsronde. Het antwoord was ondubbelzinnig: vijf.
Dus moest er nóg een keuze worden gemaakt, namelijk tussen twee van de laatst-
genoemde drie. Het was snel duidelijk dat Het Bolwerk door zou gaan als het tot  
een keuze zou komen. Het ging dus om een weging tussen het Muziekgebouw aan  
’t IJ /BIMHUIS en de OAK-dome wat betreft de te verdienen laatste nominatieplaats. 
Het werd het Muziekgebouw. De argumentatie was dat Jeannette van Steen welis-
waar een enorme prestatie had geleverd om als leider van een theatergezelschap 
met de architecten Shigeru Ban en Mick Eekhout een dergelijke prefab dome te  
realiseren, maar dat de architectonische prestatie bij het Muziekgebouw toch niet 
gelijkwaardig is aan de op zichzelf mooie, maar qua opzet eenvoudige space frame-
constructie van de koepel, al zijn de kokers heel gedurfd van karton. De geleverde 
prestatie bij het Muziekgebouw, de complexiteit en omvang van de opgave in  
ogenschouw genomen, werd met andere woorden aanzienlijk hoger aangeslagen.
Ter afsluiting stelde de voorzitter nog de formele vraag of de juryleden zich konden 
vinden in de keuze van deze vijf genomineerden. De instemming was unaniem.

Excursie

Het is voor elke jury plezierig om gezamenlijk de genomineerde projecten,20 waarover 
zolang is gediscussieerd, te bezoeken en ter plekke toelichtingen te krijgen van de 
opdrachtgevers of hun directe medewerkers. Zo ook voor de jury van de Gouden 
Piramide 2006. Projecten komen echt tot leven, details vallen op, vooronderstellingen 
worden getoetst aan de realiteit en een dieper inzicht wordt verworven over de op 
papier vaak lastig te duiden drijfveren bij de totstandkoming van projecten. En door 
het stellen van kritische vragen wordt het beeld van de geleverde prestaties steeds 
scherper. Maar ook de onderlinge gesprekken in de bus en de bestudering van extra 
meegegeven informatie als boeken, powerpointprints en folders dragen bij aan het 
intensiveren van het beoordelingsproces.
Soms ook is het bezoek aan een project en het horen van de toelichting op het realisa-
tieproces, aanleiding voor een stevige discussie in de bus over een onderwerp dat 
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gerelateerd is aan een zojuist bezocht project. Zo’n onderwerp was: het functioneren 
van welstand in Nederland. Na het bezoek aan de geluidswal, met het Cockpitgebouw 
en The Wall, langs de A2 bij Utrecht, werd de rol van welstand besproken bij de tot-
standkoming van het totaalontwerp. Uit de mondelinge toelichting was duidelijk 
geworden dat het opdelen van de geluidswal in verschillende segmenten een uit-
drukkelijke wens was van welstand. De meerderheid van de jury had juist een voor-
keur gehad voor een ontwerp ‘uit één hand’. De conclusie werd dan ook getrokken 
dat door het accepteren van deze welstandseis de architectonische kwaliteit van de 
inzending (vermoedelijk) aan kwaliteit had ingeboet. En toen bij het volgende 
bezochte project, Het Bolwerk, eveneens de rol en invloed van commissies niet 
positief werd ervaren, was er niet veel voor nodig dit onderwerp in een bredere  
context uitgebreid te bespreken. Daarbij werd ook gebruikgemaakt van voorbeelden 
uit de beschrijvingen van de andere inzendingen, waarbij de rol van welstand ook 
meerdere malen – negatief en positief – figureerde.
Men wist het debiteren van algemeenheden te vermijden. Geconstateerd werd dat 
er in Nederland grote verschillen zijn in de kwaliteit van welstand. Grote steden als 
Groningen en Rotterdam werden genoemd als positieve voorbeelden. Maar vooral 
bij veel middelgrote gemeenten is het – ondanks de onlangs doorgevoerde moder-
nisering van welstand (‘op nieuwe leest’) – nog steeds niet goed gesteld. Enkele jury-
leden waren voorstander van een resolute afschaffing van deze ‘architectuurpolitie’, 
of in ieder geval het aanstellen van veel meer supervisoren. Door de directe, persoon-
lijke aanspreekbaarheid van zo’n ‘gebiedsintendant’ werd dit als formule verre 
geprefereerd boven de huidige commissiepraktijk, de goede uitzonderingen niet te 
na gesproken. Met andere woorden, ook na de onlangs doorgevoerde verbeteringen 
in de opzet van welstand is dit nog steeds een instituut dat niet op algemene instem-
ming en waardering kan rekenen. In ieder geval bij het grootste deel van deze jury.

Eindoordeel

In het Groothandelsgebouw in Rotterdam vond de slotzitting van de jury plaats. De 
taak was op zichzelf overzichtelijk: het aanwijzen van de voor te dragen winnaar van 
de Gouden Piramide 2006.21 Er werd begonnen met een rondje langs de juryleden, 
waarbij iedereen zijn eindoordeel gaf over alle vijf de genomineerde opdrachtgevers 
en hun project.
Aan het eind van de referaten moest men evenwel beargumenteerd twee favoriete 
kandidaten voor de prijs noemen. Het resultaat liet aan duidelijkheid niets te wensen 
over. Zij het dat er twee absolute favorieten uitsprongen, in plaats van één. Het zou 
gaan tussen het Scheepvaart en Transport College van de STC-Group in Rotterdam, 
van de architecten Neutelings en Riedijk, en Het Bolwerk in Utrecht, het appartemen-
tencomplex van Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv, van AWG Architecten /  
bOb van Reeth. Zoveel was duidelijk.
Buiten de twee kreeg alleen de geluidsvoorziening langs de A2 nog een stem.
De finale werd bepaald door de keuze tussen de twee genoemde inzendingen.  
Met praktisch evenveel stemmen. Dat kon wijzen op een moeizame, laatste beslissing 
die nog in het verschiet lag. Maar verrassenderwijs was dit niet het geval. Want bijna 

unaniem kozen de juryleden – wederom op basis van een afweging van argumenten 
tussen de twee – voor Edwin Oostmeijer met Het Bolwerk in Utrecht. Ook de enige  
twijfelaar kon zich daar uiteindelijk in vinden. (Voor het respectievelijke juryoordeel:  
p. 62 en 70)
De jury machtigde de voorzitter daarom de minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer te adviseren de Rijksprijs voor inspirerend opdracht-
geverschap, de Gouden Piramide 2006, toe te kennen aan Edwin Oostmeijer 
Projectontwikkeling bv.

 1  Onder meer via de website: www.goudenpiramide.nl.
 2   De ontvangst van de inzendingen en het verstrekken van informatie werd verzorgd door Architectuur  

Lokaal in Amsterdam, het onafhankelijke landelijke kennis- en informatiecentrum voor cultureel  
opdrachtgeverschap in Nederland. 

 3   Ook enkele inzendingen die ‘doorgeschoven’ waren door de jury’s uit 2003 en 2004 maakten hiervan  
deel uit.

 4   Deze Technische Commissie bestond uit: Max Risselada (emeritus hoogleraar bouwkunde TU Delft),  
Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) en Ton Idsinga (secretaris jury).

 5   De jury kwam op 10 en 12 april 2006 bijeen in Loods 6 te Amsterdam ter beoordeling van de daar  
tentoongestelde inzendingen. 

 6   Trok zich op 12 april terug uit de jury wegens betrokkenheid bij de totstandkoming van een van de  
inzendingen, namelijk het Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMHUIS.

 7   Zie ook Jaap Huisman, p. 23 e.v. van dit boek.
 8   Alleen uit de provincie Drenthe was geen inzending ontvangen.
 9   Waardoor er enkele dubbeltellingen zijn.
 10   De Regeling de Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, is gepubliceerd  

in het Staatsblad op 13 maart 2003. Bij het te perse gaan van dit boek was de datum van publicatie van het  
wijzigingsbesluit nog niet bekend

 11   Plaatsvervangend voorzitter werd Astrid Sanson.
 12   Karin Laglas was professioneel betrokken bij het project van Ontwikkelingscombinatie Almere Hart cv  

en Felix Rottenberg bij de projecten Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMHUIS en WiMBY! Alhoewel zonder  
stemrecht meldde voorzitter Mels Crouwel als particulier architect betrokken te zijn geweest bij het  
project Zilverparkkade in Lelystad en de uitbreiding van WTC Schiphol. Secretaris Ton Idsinga ten  
slotte was in een vroeg stadium betrokken bij het Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMHUIS.

 13   Zie de lijst met ingezonden projecten, p. 164 e.v. 
 14   Felix Rottenberg zou zich om deze reden tijdens de tweede jurydag terugtrekken.
 15   Met ingang van de Gouden Piramide 2006 zijn bij toerbeurt de jaarlijkse thema’s van de prijs:  

‘architectuur’ en ‘gebiedsontwikkeling’.
 16   Vonden minder dan vijf juryleden dat een plan ‘erin moest blijven’, dan viel een inzending – in ieder  

geval voorlopig – af.
 17   De projecten ‘Hutje op de hei’ en ‘Huisjeshuis’.
 18   Ook het Spoorwegmuseum hoort hierbij op grond van de aangevoerde argumentatie.  

Jurylid Felix Rottenberg onthield zich uiteraard van stemming met betrekking tot het Muziekgebouw. 
 19   Jurylid Paul Depla kon helaas de discussie op de tweede jurydag niet bijwonen. Bij de eindafweging  

werd zijn mening correctheidshalve dan ook niet meegewogen. Was dit wel gebeurd, dan was het  
resultaat overigens hetzelfde gebleven.

 20   De excursie vond plaats op 17 en 18 mei 2006.
 21   De jury adviseert, de minister van VROM kent de Rijksprijs toe.
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Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv 
Het Bolwerk in Utrecht
Ontwerpers Architectuur bOb van Reeth, Christine de Ruijter, Jan Verrelst / AWG Architecten  
Landschapsarchitectuur Harm Veenenbos, Martijn Al / Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten  
Aannemer Bouwonderneming Van Bekkum / Hooglanderveen bv Planvorming en realisatie 1996 –2006

‘Een journalist werd projectontwikkelaar.’ Zo kenschetste inzender / opdrachtgever 
Edwin Oostmeijer op even bondige als objectieve wijze zijn rol bij de totstandkoming 
van het appartementencomplex Het Bolwerk in Utrecht. Het verhaal van de totstand
koming bleek echter een ‘spannend jongensboek’, zo werd in de jury opgemerkt.  
De beschrijving van het allereerste idee – het herkennen van een gecamoufleerde 
Duitse bunker op het Servaasbolwerk in hartje Utrecht als ‘ideale’ bouwlocatie –  
tot aan de uiteindelijke verwezenlijking van zijn architectonische droom, is een soms 
onthutsend relaas vol hindernissen, tegenwerkingen, bedreigingen – inclusief een 
kogelbrief –, de ontnuchterende inbreng van zogenaamde vakdeskundigen en 
benauwd conservatisme. Maar ook van architectonisch plezier. 
Het voorbereidings en bouwproces van tien jaar is eerder te kwalificeren als een taaie 
strijd, dan als het verwezenlijken van een (bouw)plan met de gebruikelijke moeilijk
heden. Hier is zonder meer sprake van een enorme prestatie. Zo’n vasthoudende, 
onverschrokken inzet komt men niet gauw tegen. Zeker als bedacht wordt dat 
Oostmeijer zich het metier van opdrachtgever in de bouw ook nog eens ‘werkende 
weg’ moest eigen maken. ‘Inspirerend’ is wel het minste wat men over zijn opdracht
geverschap kan zeggen. Het is bovenal persoonlijk en moedig.
Niet alleen de geschiedenis van de totstandkoming, maar ook het resultaat is 
opmerkelijk. In zijn toelichting openbaarde Oostmeijer zich direct als een natuur
talent met een uitstekend ontwikkeld architectonisch gevoel. Zo wist hij direct dat 
het gebouw op die prachtige lommervolle plek aan de rand van het Zocherpark  
een ‘ingetogen’ gebouw moest worden. Ook de bijpassende, paarsachtige gevel
steen koos hij zelf. En in de architectenkeuze toonde hij zich al even trefzeker:  
bOb van Reeth van AWG Architecten.
Oorspronkelijk waren niet alle juryleden even overtuigd van de architectonische 
kwaliteit van het project. Maar het bezoek maakte korte metten met de aanvankelijke 
bedenkingen. In de nabeschouwing bracht een jurylid zijn enthousiasme als volgt 
onder woorden: ‘Het complex is zo subtiel, zo mooi gedetailleerd, zo verfijnd.’ Anderen 
roemden de geweldige situering in de omgeving en de rust die het geheel uitstraalt.
Geconcludeerd moet worden dat zowel de geschiedenis als het eindresultaat van 
Het Bolwerk haarfijn illustreert waar de Gouden Piramide – als opdrachtgeversprijs 
in de architectuur – voor stáát. Een inspirerende opdrachtgever die in nauwe samen
werking met de architect ware architectonische kwaliteit weet te bereiken.

Winnaar

Juryoordeel
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Op de locatie van een voormalige (gecamoufleerde) 

bunker aan het Servaasbolwerk in het centrum van 

Utrecht is tussen de bomen een ingetogen woonblok 

verrezen van zo’n 15 meter hoogte. Het heeft de naam 

Het Bolwerk meegekregen en bestaat uit zestien appar-

tementen, die variëren in grootte van 128 tot 157 m2, 

rond een cour in de vorm van een binnentuin. De gevels 

van het exterieur zijn uitgevoerd in donkere, enigszins 

paarskleurige baksteen. Het rechthoekige blok wordt 

plaatselijk ingesneden door inpandige loggia’s die zich 

midden in de appartementen bevinden en daardoor de 

plattegronden ‘openmaken’. De verticale ramen zijn op 

een speciale manier uitgevoerd. De (buiten)beglazing 

(inclusief de loggia’s) is nagenoeg kaderloos, in gehard 

glas uitgevoerd. Het onderste deel is vast gemonteerd, 

terwijl het bovenste deel als luiken is te gebruiken. 

De omsloten binnentuin, die te bereiken is via een  

hellingbaan, ligt 1,40 meter hoger dan het maaiveld en 

geeft toegang tot twee trappenhuizen met liften. Onder 

de woningen op de begane grond en de binnentuin 

bevindt zich een halfverdiepte garage waarin zestien 

parkeerplaatsen, bergingen en een containerruimte 

zijn ondergebracht. De bestrating van het binnenhof is 

van hetzelfde materiaal als de buitengevels. De muren 

zijn echter witgepleisterd, en zorgen voor veel licht op 

zowel de binnenplaats als in de appartementen.  

De serene binnentuin, die de overgang vormt naar de 

privé-sfeer van de woning, is ingericht naar een ontwerp 

van Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten. In het 

midden is een tapijt van mos en sedums aangebracht in 

een onregelmatig patroon van smalle en brede banen. 

Aan de rand is een lange bank geplaatst.

Het Bolwerk is niet zonder slag of stoot op deze plek 

gerealiseerd. Het avontuur begon met de ontdekking 

van Edwin Oostmeijer – in het bestemmingsplan –  

dat de bunker die hier in 1944 door de Duitsers gebouwd 

was maar nooit had gefunctioneerd, in de toekomst 

eventueel vervangen zou kunnen worden door woning-

bouw. Hij werd hierdoor geïntrigeerd, vooral omdat hij 

de prachtige locatie goed kende. Hij deed zelf onderzoek 

in de archieven van het Instituut voor Oorlogs documen-

tatie en concludeerde dat de bunker volgens hem geen 

historische waarde bezat. Vervolgens sprak hij met het 

plaatselijke bewonersplatform, dat positief reageerde 

op zijn ideeën.

Oostmeijer benaderde daarna bOb van Reeth van 

AGW Architecten en besprak met hem zijn ideeën voor 

een gebouw op deze plek. Samen zijn ze gaan praten 

met de dienst Monumenten van de gemeente Utrecht, 

die het een lastig te realiseren plan leek vanwege de 

enorme sloopkosten van zo’n robuust gebouw. 

Oostmeijer liet zich hierdoor niet ontmoedigen en  

probeerde te achterhalen hoe hoog deze kosten exact 

zouden zijn. Ondertussen was architect Van Reeth aan 

de slag gegaan met de eerste schetsen voor zo’n 

gedacht gebouw op basis van de globale aanwijzing van 

zijn opdrachtgever in spe dat het bouwwerk stoer en 

introvert moest zijn, en dat het het park zo min mogelijk 

moest verstoren. Al snel kwam de architect tot de hoofd-

opzet van het gebouw, dat haast ongewijzigd gereali-

seerd zou worden. Een sober blok dat qua karakter  

aan sloot bij de stoerheid van de oorspronkelijke bunker. 

Met dit ontwerp ging Oostmeijer de boer op en de 

gemeenteraad gaf in 1998 een intentieverklaring af dat 

als de bunker daadwerkelijk zou worden afgestoten, 

Oostmeijer het eerste recht op koop kreeg. Hierna kwam 

er echter vertraging in het traject. Verschillende instan-

ties, van zowel het rijk als de gemeente, stuurden er 

toch op aan om het gebouw de monumentenstatus te 

verlenen. De argumenten die werden aangevoerd, 

schenen Oostmeijer echter zowel te mager als soms 

ronduit dubieus en daarom vroeg hij de afdeling 

Architectuurgeschiedenis van de Vrije Universiteit van 

Amsterdam om een contra-expertise. Oostmeijer werd 

door hen bevestigd in zijn ideeën: de historische bete-

kenis van de bunker kon niet worden vastgesteld. 

Er had zich inmiddels nog een andere tegenkracht ont-

wikkeld. Er was een lobby van omwonenden ontstaan, 

ondersteund door enkele bekende Nederlanders, om 

de bunker te behouden. Met veel persoonlijke inzet 

probeerde hij keer op keer alle bezwaren te weerleggen. 

Bovendien vroeg hij elke keer als het plan werd bespro-

ken door de Commissie Ruimtelijke Ordening van de 

gemeenteraad, spreektijd aan om hen te overtuigen dat 

hij met veel zorg met de omgeving omging en dat nieuw-

bouw binnen een historische context lang niet altijd een 

verkeerde oplossing hoeft te zijn. 

Uiteindelijk ging de gemeenteraad in januari 2004 om. 

Er werd vrij direct begonnen met het opblazen van de 

bunker. Een stevige klus die een halfjaar in beslag nam. 

27 explosies en meer dan 500 vrachtwagens waren er 

nodig om het gebouw te slopen. Oostmeijer was bijna 

dagelijks aanwezig en onderhield zelf contacten met 

bewoners die zich zorgen maakten om de gevolgen van 

de trillingen. Tijdens de bouw ontstond de nodige vertra-

ging omdat de bouwinspectie zich afvroeg hoe de vele 

openingen in het gebouw constructief zouden worden 

opgevangen. Maar ook dit werd opgelost. 

In juni 2006 is het project definitief voltooid. Oostmeijer 

concludeert zelf: ‘In dit project lijkt niets vanzelf tot stand 

te zijn gekomen. Wat mij is opgevallen, is dat met alle 

vergunningen op zak niemand meer komt kijken of 

onze ambities uit het begin ook daadwerkelijk worden 

uitgevoerd. (…) Het Bolwerk is echter geworden wat wij 

ervan hadden gehoopt. Een eigenzinnig en eigentijds 

woongebouw dat toch volledig harmonieert met de 

historische omgeving. Licht en transparant, maar toch 

echt verankerd op deze ene plek, alsof het gebouw  

van morgen er altijd heeft gestaan.’ 

1

2

1 Het Bolwerk in zijn omgeving

2 Het opblazen van de bunker
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Genomineerd

Stichting STC-Group Scheepvaart en 
Transport College in Rotterdam
Ontwerpers Willem Jan Neutelings, Michiel Riedijk / Neutelings Riedijk Architecten bv Aannemer Heijmans IBC Bouw 
Planvorming en realisatie 2001 –2006

Sinds de fusie in 1990 is het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam bezig met 
het ruimtelijk centreren van de opleiding voor alle niveaus van onderwijs: van vmbo 
tot een mastersopleiding. Dergelijke ingrijpende reorganisaties in de onderwijswereld 
zijn geen sinecure. De Raad van Bestuur, met als gezichtsbepalend voorzitter  
Erik Hietbrink, heeft deze operatie ver boven het gebruikelijke niveau getild. Er is een 
afgewogen visie ontwikkeld op de gewenste onderwijsomgeving op alle niveaus.
Binnen deze visie paste een nieuw onderkomen ‘op maat’ voor het College op een 
karakteristieke plek in Rotterdam: de haven.
Erik Hietbrink heeft met veel flair de (in feite) klassieke opdrachtgeversrol vervuld bij 
zowel de reorganisatie als de nieuwbouw. Hij zat ‘er bovenop’ en wist de architecten 
zowel te stimuleren als te sturen in de richting van de door het College gewenste 
koers. Architect Willem Jan Neutelings trof een krachtige opdrachtgever tegenover 
zich met een sterke visie. Een gunstige omstandigheid voor het bereiken van goede 
architectuur, volgens dezelfde architect.
De jury kon dit grosso modo beamen, maar had ook oog voor de risico’s van zo’n 
omstandigheid die gedomineerd wordt door één persoon. Zonder meer uitzonderlijk 
was het dat de opdrachtgever zich nadrukkelijk de probleemeigenaar toonde van alle 
financiële beslommeringen. Tijdens het bouw en ontwerpproces wilde hij niet dat de 
financiële kwesties de inhoudelijke afwegingen en de creativiteit zouden bezoedelen.
De jury was enthousiast over het eigen karakter van het resultaat. Het werd een ‘nurks, 
Rotterdams gebouw’ genoemd. Een icoon voor de haven en de stad. Het gebouw – 
waar een zeer gedifferentieerd programma aan ten grondslag lag – laat zien dat ook 
min of meer ‘normale budgetten’ wel degelijk tot een spectaculair resultaat kunnen 
leiden. Een robuust, sculpturaal gebouw dat in zijn vormgeving de verwantschap 
met de haven en de scheepvaart uitdrukt. Dat is vooral in het interieur het geval, met 
de gezichtsbepalende houten kastenwanden, de patrijspoorten in de deuren en de 
canvas plafonds. 
Over dit aspect – het creëren van een historisch aandoende maritieme uitstraling – 
had de jury zijn twijfels. Enkele juryleden vonden deze letterlijke metaforen over the 
top. Ook werden er kanttekeningen gezet bij de inpassing van het gebouw in de 
omgeving van de pier op microschaal en de traceerbaarheid van de ingang bij dit 
(verder overigens) heel sterke, en fascinerende schoolgebouw.

Juryoordeel
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Op de hoek van de Lloydpier in Rotterdam is het nieuwe 

Scheepvaart en Transport College verrezen. De maritieme 

school biedt een grote diversiteit aan opleidingen die te 

maken hebben met de gehele ‘transportketen’ op water, 

variërend van vmbo tot universiteit. Daarnaast worden 

er ook opleidingen voor het bedrijfsleven verzorgd.

Het veertien verdiepingen tellende gebouw, dat dankzij 

de uitkraging als een periscoop over het water uitkijkt, 

vormt een opvallend landmark in het voormalige haven-

gebied. Mede door de afwijkende gevelbekleding die 

bestaat uit metalen cassettes die zijn opgebouwd uit 

een kaderlijst en ingevuld met metalen geribde platen 

in blauw en zilver. Het ‘geblokte’ gevelontwerp doet 

denken aan gestapelde containers in de haven. 

In de toren zijn aan de oost- en westzijde de klaslokalen 

van de verschillende opleidingen ondergebracht, terwijl 

aan de noord- en zuidzijde de werkplekken voor docen-

ten zijn gesitueerd. De verdiepingen zijn behalve met 

de lift ook met roltrappen te bereiken, die zich in het 

feloranje hart van het gebouw bevinden. Het gebouw 

telt een honderdtal lokalen voor theorie en praktijk, 

zoals computerzalen, practica, werkplaatsen, leslokalen, 

auditoria en ruimtes voor documentatie en zelfstudie. 

In de uitkraging op de dertiende verdieping bevindt 

zich de grote conferentiezaal met 300 zitplaatsen. Op 

de eerste verdieping de trots van de school: een uitge-

breid simulatorenpark, waar operationele vaardigheden 

kunnen worden getraind en de studenten op een fictieve 

wijze contact kunnen maken met collega’s in de havens 

van Azië en Zuid-Amerika. 

De school is niet alleen een leerfabriek, ontspanning 

speelt een belangrijke rol in het concept dat ten grond-

slag lag aan het ontwerp. Zo zijn er op de 3e, 5e en 9e 

verdieping pleinen gerealiseerd waar studenten kunnen 

bijpraten, even pauzeren of roken in de daarvoor 

bestemde loggia’s. Hier zijn ook de kunstwerken te  

vinden die in opdracht van de school zijn gemaakt. In de 

voet van het gebouw bevinden zich de twee restaurants, 

beide met een weids uitzicht op de Maas. Een grote 

ruimte met 600 zitplaatsen voor studenten, die dankzij 

de oplopende vloer ook als aula of feestzaal gebruikt 

kan worden en het personeelsrestaurant met honderd-

vijftig zitplaatsen die verdeeld zijn over twee lagen met 

verschillende sferen. Bij mooi weer kan er geluncht 

worden op het aangrenzende dakterras. Ook is er een 

uitgebreid sportcentrum met een sportzaal, twee squash-

banen, klimwanden, een sauna en een fitnesscentrum 

in de onderlaag van het gebouw. 

Wie door het gebouw loopt zal de bijzondere detaille-

ring niet ontgaan. Zo is het plafond van de studenten-

kantine bijvoorbeeld bekleed met canvasdoeken en een 

wand van de conferentiezaal met felrode zwemvesten. 

Verder is er in het gehele gebouw gebruikgemaakt van 

elementen als massief hout, grote bouten en ronde 

patrijspoorten in de deuren die op een vrij letterlijke 

manier refereren aan de scheepsbouw. De verwijzing 

naar schepen en havens in het gebouw was belangrijk 

voor de opdrachtgever. Samen met de architect werd 

de oude Rotterdamse haven bezocht en gedurende de 

voorbereidingen werd door de opdrachtgever aller-

hande beeldmateriaal verzameld dat ter inspiratie voor 

de architect kon dienen. Robuustheid, maar tegelijker-

tijd duurzame en sfeervolle materialen waren voor de 

opdrachtgever uitgangspunten voor het gebouw. Op 

die manier kon de ambitie van een herbergzaam 

gebouw met maritieme uitstraling gerealiseerd worden. 

Al vanaf 1995 was Erik Hietbrink, directeur van het 

Scheepvaart en Transport College, actief op zoek naar 

een locatie aan het water in Rotterdam voor de realisatie 

van een gebouw dat zou passen bij de ambitie van de 

school. Het nieuwe gebouw zou de vijf verschillende 

schoolgebouwen die her en der in de stad verspreid 

waren moeten vervangen. De zoektocht bleek niet een-

voudig en toen in 1999 dan ook overwogen werd om de 

stad te verlaten, kwam de gemeente Rotterdam plotse-

ling over de brug met een aantal mogelijke locaties. 

Een ervan was de kop van de Lloydpier. Voor de school 

perfect, pal aan het water zodat de oefenschepen vlak-

bij aangelegd konden worden. Bovendien sloot de sfeer 

van de voormalige haven goed aan bij het karakter van 

de school. 

Uit de Europese architectenselectie kwam Neutelings 

Riedijk Architecten als winnaar tevoorschijn. Het ont-

werpproces vond plaats in 2001 en 2002 volgens de 

gebruikelijke fasering: voorlopig ontwerp, definitief 

ontwerp en bestekfase. In elke fase werd er intensief 

overleg gevoerd tussen de architect, opdrachtgever en 

gebruikers. Zo werden er regelmatig speciale work-

shops ingelast waarin met vertegenwoordigers van de 

betrokken afdelingen gebrainstormd werd over een 

ontwerp. Op die manier kon het ontwerp en het pro-

gramma steeds meer verfijnd worden en een breed 

draagvlak voor de nieuwbouw worden gecreëerd. De 

samenhang van gebouw en organisatie is door de 

opdrachtgever steeds vooropgesteld bij de te maken 

ontwerpkeuzes. Met betrekking tot de vele conflicte-

rende eisen in een gebouw, zoals bijvoorbeeld de 

scheepsmachinekamer, die extreme trillingen veroor-

zaakt, de conferentiezaal in de top van de toren of het 

interne transport met roltrappen, is telkens uitgebreid 

gestudeerd om te komen tot de beste, integrale oplos-

sing waarbij hogere kosten, technische complexiteit en 

grotere risico’s niet uit de weg werden gegaan. 

In de bouwfase is het intensieve overleg voortgezet, 

 dit maal tussen opdrachtgever, ontwerpteam en aan-

nemers. Het inzetten op bemonsteringen, mock-ups van 

volledige onderdelen zoals gevels of binnenbekledingen 

en technische praktijkproeven maken dat afgewogen 

keuzes voor uitvoeringsprincipes en afwerkingskwaliteit 

gemaakt konden worden. Hierdoor is in veel gevallen 

tijdens de bouw de kwaliteit toegenomen ten opzichte 

van de uitgangspunten in het bestek. Dit is onder andere 

te zien in de keuze voor duurzame materialen, zoals de 

bekleding van de gangwanden met marmercomposiet 

tegels, of de intensieve zoektocht naar Europese hout-

soorten, zoals eiken- en notenhout ter vervanging van 

tropische houtsoorten.

Zuidzijde
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1

1  Van boven naar beneden: westzijde,  
conferentiezaal, studentenkantine, gymzaal

2  Eveneens v.b.n.b. doorsneden over:  
restaurant, schoolplein, trappen, roltraproute

2

Het hart van het gebouw: de roltraproute
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Het schoolplein op de vijfde etage met een dubbele  
verdiepinghoogte. Boven de ramen een voorbeeld  
van kunsttoepassing in het gebouw.
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Genomineerd

Gemeente Utrecht / Projectbureau Leidsche 
Rijn Geluidswerende voorzieningen langs 
de rijksweg A2 bij Utrecht
Ontwerpers Stedenbouwkundig Peter Verschuren / Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving bv (supervisor),  
Enno Ebels, Bob van Ree / DSO Stedenbouw gemeente Utrecht, Freek Riem / TKA architectuur, stedenbouw en landschap 
Architectuur Kas Oosterhuis / oosterhuis.nl (Cockpitgebouw), Fons Verheijen / VVKH Architecten (The Wall)  
Landschapsarchitectuur Edwin Santhagens / Buro Sant en Co, Han Beumer / Gemeente Utrecht Ingenieursbureau 
Aannemers Van Wijk Nieuwegein (grondwal), Meijers Staalbouw (geluidsscherm en Cockpitgebouw),  
Wessels Zeist (The Wall) Planvorming en realisatie 1996 –2007 

De toenemende verstedelijking in grote delen van ons land zorgt ervoor dat de ruimte
claims van verschillende maatschappelijke functies, zoals wonen, werken en mobili
teit steeds moeilijker te honoreren zijn. Waardoor steeds vaker naar onconventionele 
ruimtelijke oplossingen moet worden gezocht. Het creëren van een geluids wal langs 
snelwegen – eventueel gecombineerd met bebouwing, om de situering van achter
liggende woningen en / of bedrijven mogelijk te maken – is een van de inmiddels 
veel gebruikte methoden. 
Het Projectbureau Leidsche Rijn is een flinke stap verder gegaan met het creëren van 
een combinatie van een geluidswal en scherm en een geïncorporeerd ‘Cockpit’
gebouw en aansluitend een 800 meter lange ‘Wall’ als elegante muur van een aan
grenzend, toekomstig bedrijvencentrum. 
De geluidswerende voorziening langs de A2 ter hoogte van De Wetering heeft niet 
langer het wat doodse karakter gekregen van een passieve scheidslijn in het land
schap, maar fungeert op een open wijze als etalage voor bedrijfsvestigingen en 
‘begeleidt’ tegelijkertijd op smaakvolle wijze het verkeer op de rijksweg. Het (voor
lopige) resultaat is grensverleggend en een bron van inspiratie voor andere steden 
in het land om ook een dergelijke oplossing te zoeken. 
Het is een hele prestatie van het Projectbureau Leidsche Rijn om in samenwerking 
met Rijkswaterstaat tot zo’n afwijkende, innovatieve oplossing te komen en tijdens 
het proces telkens weer te voldoen aan het opschroeven van de geluidsnormen. Dit 
leidde onder meer tot een stapsgewijze verhoging van de gehele geluidswering van 
6 tot 12,80 meter. Ze hebben in zekere zin het onmogelijke waargemaakt. Men is erin 
geslaagd een gracieuze geluidsvoorziening te creëren die zowel ‘open’ als ’dicht’ is.
Wel vroeg de jury zich af waarom uiteindelijk niet gekozen was voor één concept, in 
plaats van te komen tot een opdeling in twee / drie segmenten. Bij de ambitie die aan 
de dag werd gelegd, had het gepast als men de kritiek van welstand op dit punt had 
weerstaan, zoals dit ook geldt voor de minder sprekende kleur rood van The Wall. 
Maar ondanks deze kritiekpunten overheerst het respect van de jury voor het vernieu
wende initiatief en het speelse, aantrekkelijke resultaat. Ook de keuze van de archi
tecten (Kas Oosterhuis voor het Cockpitgebouw en Fons Verheijen voor The Wall) 
makes sense als men recente ontwerpen van beide architecten in ogenschouw neemt.

Juryoordeel
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Langs de A2, ter hoogte van de Vinex-wijk Leidsche 

Rijn bij Utrecht, wordt een bijzondere geluidswering 

gerealiseerd. Over een lengte van tweeënhalve kilometer 

is een geluidsvoorziening gecreëerd die een integratie 

is van een traditionele geluidswal, een glazen geluids-

scherm en twee gebouwen, waarvan er één nog slechts 

uit een wand langs de weg bestaat. De geluidswering 

heeft niet alleen als doel de overlast van de snelweg 

voor de achterliggende bedrijventerreinen en woon-

wijken te beperken, maar wil ook een extra toevoeging 

zijn aan het stedenbouwkundig en landschappelijk  

ontwerp van het gehele gebied. De gemeente heeft met 

dit initiatief getracht een relatie te leggen tussen de 

dynamiek van de autoweg en de bebouwing achter  

de geluidswering.

Het geluidsscherm met het geïntegreerde Cockpit-

gebouw is al opgeleverd. Het bestaat uit een anderhalve 

kilometer lang dynamisch glasscherm waarin halver-

wege het autobedrijf Hessing – een garage voor luxe 

auto’s als Maserati, Bentley en Rolls Royce – is opgeno-

men. Op de onderste verdieping – die vanaf de snelweg 

aan het zicht wordt onttrokken – bevindt zich de garage, 

terwijl de showroom met zicht op de autoweg op de 

bovenste verdiepingen is ondergebracht. De lagen 

vloeien in elkaar over dankzij het gebruik van helling-

banen. Het geluidsscherm is opgebouwd uit driehoekige 

glaspanelen die allemaal verschillend zijn, doordat hun 

vorm bepaald wordt door de verdraaiing in het totale 

volume van het gebouw. De afmetingen van de unieke 

glaspanelen zijn berekend door een computerpro-

gramma dat ook de productie aangestuurd heeft. Het 

resultaat is een spectaculair gebouw dat enerzijds de 

dynamiek van de snelweg tot uitdrukking brengt en 

anderzijds de concrete aanwezigheid van de snelweg 

heeft geïncorporeerd.

Het tweede onderdeel, genaamd The Wall, is een geluids-

wal – muur of wand kan ook gezegd worden – die over 

de volle lengte van 800 meter geïntegreerd is met een 

gebouwencomplex. Dit ‘gebouw’ heeft net als zijn buur-

project een gesloten plint, vervolgens een glazen geluids-

scherm en wordt bekroond met een rode huid. In het 

project – dus direct achter de geluidswand – worden  

op een oppervlakte van 50.000 m2 grootschalige detail-

handel, een bouwmarkt, sportfaciliteiten en horeca 

ondergebracht. De hoogte van de wand is over de 

gehele lengte nagenoeg 13 meter, maar aan het uiteinde 

loopt het scherm op tot 25 meter en eindigt in een 

spectaculaire overstek. 

In 1996 werd begonnen met de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein aan een van de drukste verkeersaders 

van Nederland. De bereikbaarheid en de zichtbaarheid 

golden als belangrijkste trekkers voor de plek. Maar 

omdat de locatie grensde aan woonwijk De Wetering 

was een geluidsscherm noodzakelijk. Vanuit de welstand 

werd de wens geuit om het beoogde kilometerslange 

scherm in delen op te knippen. 

Tijdens het maken van het Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen voor De Wetering werd gezocht 

naar innovatieve oplossingen voor de combinatie van 

de unieke zichtlocatie met de afscherming van het 

gebied voor geluid. Nadat bleek dat het niet mogelijk 

was om de geluidswering te integreren met de open  

en relatief lage bebouwing, werd onderzocht of het 

mogelijk was een geluidswal in te zetten als een steden-

bouwkundig oplossing waarin bedrijfsgebouwen op 

een of andere manier verwerkt konden worden.  

Kas Oosterhuis van ONL kreeg hiervoor een studie-

opdracht en het Cockpit-gebouw is hiervan het  

uiteindelijke resultaat.

Hoewel in eerste instantie aan hetzelfde gebaar was 

gedacht voor De Wetering-Zuid, is bij aanvang van  

het stedenbouwkundig plan voor deze wijk opnieuw 

onderzocht of geluidswering wel geïntegreerd kon 

worden met de achterliggende bebouwing, omdat  

dit plandeel een ander profiel kende voor intensieve 

bebouwing. Uit een haalbaarheidsstudie bleek dat het 

hier in principe mogelijk was, mits er hoge eisen gesteld 

zouden worden aan de vormgeving en de organisatie 

van het ontwikkelingsproces en het beheer. Het project 

met de bijnaam ‘de muur’ was geboren. Een externe 

partij, de ontwikkelaar Burgfonds, werd bereid gevonden 

om het project te realiseren. Vanwege zijn ervaring met 

het winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam werd 

Fons Verheijen van VVKH Architecten gevraagd voor 

het ontwerp.

Een complicerende factor voor de ontwikkeling van het 

gehele project was het feit dat tijdens het planproces 

de uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de 

bepaling van de hoogte van de geluidswering meer-

dere malen veranderden. De verschillende aannames 

bij de geluidsberekening en de exacte locatie van de 

verlengde A2 leidden tot andere uitkomsten dan bij 

aanvang van het project. Dit alles vereiste een behoor-

lijke mate van flexibiliteit en doorzettingsvermogen  

bij de opdrachtgever (Projectbureau Leidsche Rijn) en 

de architect. 

Lastig was ook dat de opgave voor een belangrijk deel 

op het werkterrein lag van Rijkswaterstaat, dus buiten 

de directe, eigen invloedssfeer viel. De gemeente 

Utrecht kon het rijksinstituut echter overtuigen van  

de waarde van de innovatieve ideeën en van het feit 

dat het de kwaliteit ten goede zou komen als zij de  

volledige realisatie op zich zou nemen. De budgetten 

van Rijkswaterstaat werden daarop overgeheveld naar 

de gemeente. 

Om de verschillende deelprojecten van de geluids-

wering naadloos op elkaar en op de ideeën van Rijks-

waterstaat af te stemmen, heeft de projectmanager  

er voor gekozen een stedenbouwkundig supervisor  

en een projectleider voor het geheel aan te stellen. 

Gezamenlijk kon zo worden gezorgd voor een juiste 

afstemming van beeld en proces. Bezwaren bij Rijks-

waterstaat met betrekking tot bijvoorbeeld de grote 

mate van hinderlijke afleiding voor de automo bilisten 

konden tijdens het proces worden verdisconteerd. 

De gemeente Utrecht heeft van de nood een deugd 

gemaakt en de Vinex-wijk Leidsche Rijn een bijzonder 

visitekaartje gegeven. De geluidswering langs  

De Wetering vormt een opmaat voor het integratiedeel 

van de rijksweg A2, daar waar stad en mobiliteit één 

worden. 

1 The Wall van VVKH Architecten 
2  Het glasscherm van ONL

1

2
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Interieur van het Cockpitgebouw The Wall



Nachtopname van het Cockpitgebouw, met op de voorgrond de A2
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Genomineerd

Gemeente Amsterdam / Hans Gerson /  
Jan Wolff Muziekgebouw aan  
’t IJ / BIMHUIS in Amsterdam
Ontwerpers  K. Herforth Nielsen, T. Ostergard, P. Holsing / 3xN, P. Klunder, C.P. Goossen / ABT bv  
Aannemer BAM Utiliteitsbouw bv, Amsterdam Planvorming en realisatie 1999 –2005

De jury was unaniem in haar oordeel dat het Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMHUIS een 
belangwekkende verrijking is van de culturele infrastructuur in Amsterdam. Het is in 
feite een klein wonder dat het er gekomen is en dat de moeizame discussie binnen 
het cultuurbeleid – ‘het geld moet naar de inhoud en niet naar bakstenen’ – de komst 
van het muziekcentrum niet heeft getorpedeerd. Het gebouw staat ‘helder in de stad’, 
fotogeniek met de open voorkant naar het IJ gericht. En het wordt inmiddels goed 
gebruikt en trekt veel publiek.
De naam van Jan Wolff is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het 
gebouw. Als directeur van de IJsbreker nam hij jaren geleden het initiatief om tot 
een voldragen centrum voor de moderne muziek te komen. Later werd zijn initiatief 
gecombineerd met het vinden van een nieuwe huisvesting voor het BIMHUIS.
Via een Europese selectieprocedure werd gekozen voor het voorlopige ontwerp van 
Kim Herforth Nielsen van het Deense bureau 3xN. Vanaf dat moment werd de 
(inmiddels voormalige) directeur van het grondbedrijf in Amsterdam, Hans Gerson, 
belast met het opdrachtgeverschap. In feite ontstond zo een zakelijkinhoudelijk  
tandem, waarbij optimaal kon worden geprofiteerd van hun zeer verschillende kennis 
en achterban. Maar tegelijkertijd kan gesteld worden dat dit tevens heeft geleid tot 
een als een wat diffuus te kwalificeren situatie kenmerkend voor dergelijke ‘groei
projecten’. Bovendien waren de ambitie en het geld niet van meet af aan goed op 
elkaar afgestemd, wat overigens vaker het geval is bij overheidsopdrachten. 
Over de kwaliteit van de architectuur waren de meningen van de juryleden niet 
gelijkgestemd. Men vond het resultaat grosso modo eerder interessant dan mooi. 
Algemeen werd het zeer betreurd dat het oorspronkelijke prominente ‘dikke dak’ – 
waarin de kantoren zouden worden ondergebracht – het niet heeft gered. Het gebouw 
heeft hierdoor absoluut aan overtuigingskracht verloren. Ook het materiaalgebruik 
aan de buitenkant kon niet erg veel enthousiasme teweegbrengen. Anders lag het 
met het interieur. De architect is erin geslaagd dit echt ‘Deens’ te laten zijn met de 
low tech ruwheid die het bureau typeert. En de zalen (met de bijbehorende technische 
voorzieningen) zijn zeer geslaagd. Alhoewel niet zonder problemen doet de publiek
private ruimte weldadig aan en biedt mogelijkheden voor tal van nieuwe initiatieven. 
De genoemde kanttekeningen doen niets af aan de eindconclusie dat Amsterdam 
met recht trots kan zijn op het nieuwe cultuurgebouw.

Juryoordeel
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Aan de zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam is het 

‘Muziekgebouw aan ’t IJ / BIMHUIS’ gerealiseerd. Een 

veelzijdig centrum voor de moderne muziek dat de 

bekroning vormt van de nieuwe bebouwing aan de 

Oostelijke Handelskade, waar cultuur wordt gecombi-

neerd met bedrijven en woningbouw. Het project  

fungeerde als trekker van de ontwikkeling van het 

gebied. Ook letterlijk, als publiekstrekker.

In het verzamelgebouw zijn diverse muziekorganisaties 

samengebracht die voorheen elders in de stad waren 

gehuisvest, met als de twee belangrijkste bespelers de 

IJsbreker en het BIMHUIS. Beide organisaties hebben in 

het complex eigen ruimtes, waardoor ze in belangrijke 

mate hun karakteristieke eigenheid konden behouden.

Het Muziekgebouw heeft een grote concertzaal met 725 

stoelen (of 1500 staanplaatsen) en een kleine foyerzaal 

met 100 zitplaatsen (of 200 staanplaatsen). Het BIMHUIS 

heeft een zaal gekregen met 200 zitplaatsen en 175 

staanplaatsen. 

De hoofdvorm van het gebouw bestaat uit een bijna  

40 meter hoge (transparante) doos met vliesgevels die 

wordt afgedekt door een horizontaal dakvlak dat als een 

‘petklep’ ver uitsteekt boven het terras aan het water. 

De voorzieningen van het BIMHUIS bevinden zich in 

een opvallend uitstekende zwarte doos die in het basis-

volume ‘is geschoven’, haaks op de grote concertzaal.

In de hoofdruimte bevinden zich de concertzalen met 

bijbehorende ‘backstages’ als gesloten volumes die uit 

beton zijn opgetrokken. Als tegenhanger van de grote 

‘koele’ betonnen wanden, met de stortnaden en conus-

gaten als reliëf, moet het veelvuldig gebruik van het 

‘warme’ hout worden gezien: op de vloeren, trappen 

en de wanden van de grote concertzaal.

De uitloop van de grote concertzaal met bijbehorende 

foyers op meerdere verdiepingen richt zich op de kop 

van het plangebied. Vandaar heeft het publiek een 

prachtig uitzicht op het IJ in westelijke richting. De zaal 

heeft een instelbare akoestiek en een vernuftig aanpas-

bare indeling van zaal en podium. Ondanks de op zich-

zelf eenvoudige materialisering van de binnenwanden 

van de zaal, is er toch sprake van een bijzonder interieur, 

omdat de wanden een grote hoeveelheid leds bevatten 

die de panelen elke gewenste kleur kunnen geven.

In de ‘zwarte zinken doos’ van het BIMHUIS zijn behalve 

de concertzaal ook de kassa, bar, garderobe en kleed-

kamers ondergebracht. Het is een intieme ruimte die in 

sfeer past bij het karakter van het oorspronkelijke jazz-

podium.

Belangrijke invalshoek bij de realisatie van het project 

was het idee dat het gebouw zou moeten kunnen fun-

geren als publiek domein. Verhoudingsgewijs is er dan 

ook veel ruimte opgegaan aan dit aspect in de vorm 

van de enorme trap, het plateau waar de bovenste 

entree op uitkomt en de bar met terras aan het water 

op de onderste verdieping. Het publiek kan zich vrij 

bewegen in een groot deel van het gebouw.

De onderkant van het Muziekgebouw sluit qua vorm-

geving aan op de aangrenzende gebouwen. De plint van 

bruine geveltegels loopt door van het Muziekgebouw 

naar de Passengers Terminal, een kantoortoren en een 

hotel. Hierachter bevindt zich een immense parkeer-

garage die de bezoekers van de verschillende gebouwen 

ten dienst staat.

De keus voor de Deense architecten 3xN is het resultaat 

van een Europese architectenselectie, waarbij vijf 

bureaus uitgenodigd waren voor een zogeheten visie-

gesprek. Na de voltooiing van het definitieve ontwerp 

kon de uitvoering van start gaan. Meteen bij de aanbe-

steding, die plaatsvond in een gespannen markt, was er 

echter sprake van een financiële tegenvaller. Een drei-

gende, forse overschrijding met 20 procent van het bud-

get, noopte tot een ingrijpende bezuinigingsoperatie. 

Om uit de impasse te komen, stelde de gemeente 10 

procent extra budget beschikbaar als er daarnaast 10 

procent op het ontwerp werd bezuinigd. Voor het ont-

werp had dit ingrijpende gevolgen. De gezichtsbepa-

lende dakverdieping, waarin de kantoren zouden wor-

den gehuisvest, kon in die omstandigheden financieel 

niet standhouden. Een aderlating voor het ontwerp. 

Het Muziekgebouw was financieel een gemeenteproject, 

waarvoor de wethouder van Cultuur formeel de eerst-

verantwoordelijke was. Maar ook andere wethouders 

waren bij de totstandkoming betrokken. Vooral uiteraard 

de wethouder van Ruimtelijke Ordening, omdat het 

grondbedrijf onder hem viel en omdat bij ‘zijn’ diensten 

de meeste expertise aanwezig was. Het Gemeentelijk 

Grondbedrijf was bovendien direct betrokken bij het 

project in verband met de aanleg van de doorlopende 

parkeergarage onder de gebouwen op ‘De Kop’.

Oorspronkelijk werd het adviesbureau Andersson 

Elffers Felix ingehuurd om het project in goede banen te 

leiden. Toen de realisatie dichterbij kwam werd echter 

Hans Gerson, directeur van het Grondbedrijf, tevens 

ambtelijk opdrachtgever van het Muziekgebouw. 

Bijkomend voordeel van deze constructie was dat dit 

de afstemming met de diverse gemeentelijke diensten 

sterk vereenvoudigde. In september 2000 werd Hans 

Gerson benoemd tot directeur van het Gemeentelijk 

Havenbedrijf, toch bleef hij betrokken bij de ontwikkeling 

van het Muziekgebouw. Belangrijkste reden hiervoor 

was het feit dat er inmiddels een goed geoliede project-

organisatie was ontstaan, waaraan de vele partijen hun 

bijdrage leverden. Speciale rol was hierbij weggelegd 

voor de twee hoofdgebruikers, de IJsbreker en het 

BIMHUIS. Vooral Jan Wolff, directeur van de IJsbreker, 

heeft zowel in de lange aanloop van de planontwikkeling 

als in de opstelling van het Programma van Eisen en  

in de uitvoering een zeer belangrijke rol gespeeld. Al 

twintig jaar was hij bezig om een meer geschikte locatie 

voor zijn eigen podium te vinden, toen het idee van 

een nieuw gebouw aan het IJ voorbijkwam liet hij dan 

ook niet meer los.

Al met al was er voor de gedelegeerde opdrachtgever 

van het Muziekgebouw een belangrijke taak weggelegd. 

Hij moest voor dit (voor de gemeente zo prestigieuze) 

project de verschillende partijen en belangen bijeen-

houden en tegelijkertijd het oorspronkelijke ambitie-

niveau zo veel mogelijk te beschermen. De politiek 

moest overtuigd worden dat extra geld onvermijdelijk 

en terecht was, gebruikers en architect moesten tot 

ingrijpende besparingen komen en het uitvoerend 

bouwbedrijf moest het voor de nieuwe prijs willen en 

kunnen bouwen. Mede hierdoor en door de gecompli-

ceerde bouwopgave heeft de realisatiefase zo’n drieën-

half jaar geduurd.
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De grote concertzaal, die met verschillende 
kleuren kan worden verlicht
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De centrale trap met boven de toegang tot het BIMHUIS
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Genomineerd

Oogziekenhuis Rotterdam / Kees Sol,  
Frans Hiddema Oogziekenhuis in Rotterdam
Ontwerpers Architectuur Joost Koldeweij / Architectengroep Duintjer, De Jong Gortemaker Algra / Architectenbureau 
Koldeweij bv Interieurarchitectuur  Marijke van der Wijst / Bureau Van der Wijst Kunstadvies Ineke van Ginneke 
Tuinontwerp Wim Poppinga / Buro Poppinga Aannemer Bouwbedrijf Van der Linden Planvorming en realisatie 1992 –2005

In een tijd dat fusies in de ziekenhuiswereld de bepalende trend waren, koos het 
Oogziekenhuis in Rotterdam zeer bewust voor juist een categorale benadering:  
een Centre of Excellence voor de oogheelkunde op basis van innovatie op zowel 
medisch als organisatorisch terrein. Een moedige keuze die zeer veel repercussies 
met zich zou meebrengen. Het kostte ruim zes jaar van argumenteren, lobbyen en 
het overleggen van steeds gedetailleerdere plannen om ‘groen licht’ te krijgen  
van het ministerie van VWS. Ook het niet in dynamiek uitblinkende Bouwcollege 
Ziekenhuizen moest instemmen met de verbouwingsplannen. Een niet te onder
schatten horde voor iedereen die in die sector iets anders wil.
De jury had veel respect en waardering voor het doorzettingsvermogen en de 
 inhou delijke onderbouwing van de plannen en de onconventionele blik daarbij naar  
sectoren in het bedrijfsleven die nou niet zo gauw met de gezondheidszorg worden 
geassocieerd, zoals de KLM en Albert Heijn. En hoe de ingrijpende verbouwing van 
het gebouw van architect Van der Steur uit 1949 en de reorganisatie van de organi
satie elkaar wisten te ondersteunen en versterken. In teamverband werd de renovatie 
en herinrichting geleid, waarbij een strategische aanpak – het mijden van té veel 
 risicostapeling wilde het eindresultaat niet in gevaar worden geacht – onontkoombaar 
was. Daarom koos men voor een architect met veel ervaring in de ziekenhuisbouw. 
Bij de keuze van de interieurarchitect kwam men verrassenderwijs uit bij Marijke van 
der Wijst, die voordien vooral bekendheid genoot in de museumwereld. De opdracht 
gever wilde een zogeheten ‘healing environment’ creëren en daarbij paste kunst
toepassingen die een sterke verwantschap hebben met ‘de wereld van het oog’.
In feite heeft het Oogziekenhuis in een lastige tijd zijn ziekenhuis (her)uitgevonden. 
Een niet te onderschatten prestatie.
De ingrijpende renovatie is functioneel zonder meer een succes te noemen. Bovendien 
doen de ruimtes in het ziekenhuis over het algemeen aangenaam aan. De jury vond 
echter dat de architectonische doelen niet hoog genoeg waren gesteld. Waarschijnlijk 
is dit aspect de opdrachtgevers iets ontglipt door de veelheid aan hordes die bij de 
transformatie van het ziekenhuis genomen moesten worden. 

Juryoordeel

De overkapte patio
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Op een steenworp afstand van het Museumpark te 

Rotterdam is het Oogziekenhuis gelegen. Het gebouw, 

voltooid in 1949 maar uitgebreid in 1959, is van de hand 

van architect Van der Steur en werd toentertijd expliciet 

voor dit doel ontworpen. Het exterieur van het gebouw 

doet denken aan een Venetiaans palazzo en wordt geken-

merkt door een grote diversiteit aan metselverbanden, 

de dubbele boog van de ingang en het karakteristieke 

torentje. Ondanks het feit dat het gebouw altijd dezelfde 

functie heeft behouden, heeft het in de loop der jaren 

vele veranderingen moeten doorstaan. De polikliniek 

werd wegens ruimtegebrek in een voormalige drukkerij 

aan de overkant van de straat ondergebracht. Een in    -

grij pende herstructurering en renovatie was dan ook 

in middels noodzakelijk geworden. 

Door het architectenbureau Duintjer werd het exterieur 

zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Gevels werden gereinigd en de hoofdingang werd 

weer onder de toren met het lichtende oog geplaatst. 

Het Oogziekenhuis was niet alleen aan de buitenkant 

vrij gesloten, ook binnen was het overwegend donker. 

Nieuwe technische mogelijkheden in de oogheelkunde 

maakten het mogelijk om licht te brengen in het gebouw. 

Het gebouw werd van binnen zo veel mogelijk gestript 

en de oorspronkelijk kleine ruimtes werden gesloopt. 

De meest vergaande ingreep in het interieur vormt de 

glazen overkapping van de voormalige patio. Deze 

ruimte vormt nu het hart van het gebouw en is te berei-

ken via een royale wenteltrap vanaf de begane grond. 

Tevens vormt het het oriëntatiepunt voor de bezoekers, 

aangezien alle afdelingen hieromheen zijn geplaatst. 

Op de lagere vleugel uit 1959 werd een extra verdieping 

geplaatst. 

Interieurarchitect Marijke van der Wijst heeft het inte-

rieur ontworpen. Angstreductie bij de patiënten vormde 

de belangrijkste leidraad voor de uiteindelijke vormge-

ving van het interieur. De ziekenhuisdirectie wilde dat 

de gebruikers zich makkelijk zouden kunnen oriënteren 

in het gebouw. Tegelijkertijd zou het ingrijpend ver-

nieuwde gebouw zowel traditie als innovatie moeten 

uitstralen. Allemaal aspecten die zouden moeten bij-

dragen aan het creëren van een ‘healing environment’, 

die een rol speelt bij een spoedig herstel. Van der Wijst 

heeft daarom in de materialisatie van bijvoorbeeld de 

begane grond gereageerd op de bijzondere detaillering 

van het oorspronkelijke exterieur. Rust en eenheid zijn 

verkregen door de toepassing van zo veel mogelijk 

lichte kleuren en door de balies strak vorm te geven. 

Achter de balies zijn gevarieerde kleurpatronen en 

‘grids of illusions’ gerealiseerd, die de bezoekers kunnen 

helpen bij de oriëntatie in het gebouw. 

Het geheel is vervolmaakt met de uitgebreide kunst-

collectie, die is samengesteld door kunsthistorica Ineke 

van Ginneke. De grotendeels tweedimensionale kunst-

werken verwijzen op een heel eigen wijze naar het oog 

en het kijken. De kunst kan bezoekers afleiden en tijdens 

het wachten bezighouden. Naast de kunstcollectie zijn 

er ook beeldspelletjes en spreuken in het gebouw aan-

gebracht, die de gebruikers van het gebouw weer op een 

heel andere manier aanspreken. De samenwerking tus-

sen architect, interieurarchitect en kunsthistorica heeft het 

eindresultaat tot een waar gesamtkunstwerk gemaakt. 

Al in het begin van de jaren negentig begon men met de 

formulering van de eerste ideeën voor een verbouwing. 

Het ging om een renovatie van delen van het ziekenhuis, 

waarbij de kern intact werd gelaten. Vlak na de eerste 

ideevorming werd de strategie echter volledig gewijzigd 

op basis van nieuwe inzichten in de oogheelkunde. 

Terwijl in Nederland op dat moment het politieke klimaat 

heerste om steeds grotere en fuserende ziekenhuizen te 

realiseren, ging deze directie te raden bij andere secto-

ren en collega’s in het buitenland. Men ontdekte dat er 

wel degelijk ruimte zou moeten zijn voor kleine gespe-

cialiseerde ziekenhuizen. Samenwerking met zowel 

oogklinieken in Amerika als in Europa leverde het inzicht 

op dat op basis van nieuwe oogheelkundige operatie-

technieken verwacht mocht worden dat de drie verpleeg-

afdelingen in de toekomst niet meer nodig waren. 

De jaren daarna werden gebruikt voor een langdurige 

periode om de planning aan te passen en goedgekeurd 

te krijgen. Deze ontwerpaanpassingen moesten echter 

wel binnen de financiële kaders van de oorspronkelijke 

planontwikkeling plaatsvinden. Een compleet nieuw in 

te dienen plan zou ongetwijfeld worden afgewezen, 

gezien het feit dat diverse adviesorganen een fusie met 

het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt voor ogen hadden. 

De gewijzigde inzichten vonden niet bij alle advies-

organen een enthousiast onthaal. Daarom is er in die 

jaren flink gelobbyd bij de verschillende betrokkenen, 

variërend van zorgverzekeraar tot het ministerie van 

Volksgezondheid. De ziekenhuisdirectie heeft met 

grote bevlogenheid moeten opboksen tegen de toen 

geldende inzichten. De elkaar opvolgende medische en 

bedrijfsmatige successen in combinatie met de steun 

van internationaal vermaarde klinieken deden besluit-

makers echter beseffen dat het Oogziekenhuis op de 

goede lijn zat. In 1999 kwam dan ook eindelijk het fiat 

van het ministerie van Volksgezondheid.

Met betrekking tot de veranderingen in de zorgpro-

cessen binnen het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een 

aantal fundamentele veranderingen plaatsgevonden, 

die zeer veel invloed hebben gehad op de verbouwing. 

Door een vergaande vereenvoudiging van de werk-

processen is de dagverpleging sterk gegroeid. 

Tegelijkertijd zijn de opnames van langer dan een dag 

spectaculair afgenomen. Het aantal operaties verdrie-

dubbelde van ruim 4.000 per jaar naar bijna 12.000 

operaties, terwijl het aantal bedden voor klinische 

opnamen afnam van 120 naar 9 bedden. Door de werk-

zaamheden te concentreren op dezelfde bouwlaag, is 

de circulatie door werknemers en gebruikers tussen de 

verschillende verdiepingen beperkt. In het gebouw, 

waar jaarlijks 250.000 bezoekers komen en 350 mensen 

werken, worden daarom slechts twee liften gebruikt. 

Door dit soort ruimtebesparende initiatieven kon het 

Oogziekenhuis in ruimte terug naar slechts een gebouw: 

het oorspronkelijke ziekenhuis uit 1949.

Bij de hele vernieuwingsoperatie was er sprake van een 

hechte samenhang tussen de medische, zakelijke en 

bouwkundige aspecten. Alleen met een goed werkend 

tandem als opdrachtgever – de medische en de zakelijk 

directeur – kon deze gecompliceerde herstructurering 

tot een goed einde worden gebracht.

De gerenoveerde entreezijde 
met het torentje
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toegevoegde verdieping
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Stichting AAP Chimpanseecomplex  
in Almere

Ontwerpers Architectuur Vasili Popov / Popov Architecten Landschapsarchitectuur Copijn Tuin- en  
landschapsarchitecten Aannemer Van Hogevest / Arcadis Planvorming en realisatie 2000 –2006

Juryoordeel
Er bestaan opdrachten die zó specifiek zijn, dat alleen een jarenlange voorbereiding en samen

werking tussen opdrachtgever en architect tot het gewenste resultaat kan leiden. Dat is hier het 

geval bij het creëren van een heel precies, op de veterinaire status toegesneden huisvesting 

van voormalige proefdieren, te weten chimpansees. Vanaf 1994 had architect Popov zich met 

deze problematiek beziggehouden, wat leidde tot een afgezonderd ‘chimpanseeklooster’ in 

Spanje. In 2002 kwam de bouw van een groot complex in Almere in een stroomversnelling na 

het verbod op dierproeven bij mensapen door de rijksoverheid. Door het zeer specifieke pro

gramma met betrekking tot de eisen aan het verblijf (quarantaine, ruimtes voor geïnfecteerde 

chimpansees, resocialisatie, tijdelijke opvang, speelmogelijkheden en dergelijke) moest een 

vorm van maatwerk worden geleverd die niet vergelijkbaar is met de meer ‘normale’ opdrachten. 

Vaak blijven dit soort opdrachten in hun technische functionaliteit steken, maar in dit geval is 

het de architect gelukt op een speelse, sympathieke manier het complex een open ‘gezicht’ te 

geven, zonder de noden van de exproefdieren uit het oog te verliezen. En in materiaalgebruik en 

kleur een relatie te leggen met de natuurlijke omgeving van het landgoed.

Het sparren tussen opdrachtgever en architect heeft tot een prima, eigenstandig resultaat geleid.

Met de realisatie van het 
chimpansee-complex te 
Almere geeft Stichting AAP, 
een Europees opvangcentrum 
voor uitheemse dieren, uitvoe-
ring aan een al lang bestaande 
wens om een groot aantal voor-
malige ‘laboratorium-chimpan-
sees’ te kunnen huis vesten. 
Het gebouw is zowel geschikt 
voor het resocialiseren en  
tijdelijk opvangen van chim-
pansees, als het permanent 
huisvesten van met over draag-
bare virussen geïnfecteerde 
chimpansees. Bij het ontwerp 
is de typologie van het oude 
klooster gehanteerd. Om de 
binnenplaats worden ruime 
binnenverblijven gebouwd 
met daaromheen buitenver-
blijven en een gracht. In het 
gebouw is gebruik ge maakt 
van duurzame en milieu vrien-
delijke materialen. Het gebouw 
bevat drie functionele ruimtes: 
–   de quarantaine-unit, waar 

dieren verblijven met een 
onbekende status. Deze 
ruimte vereist strenge 
hygiëne en strikte barrières.

–   de resocialisatie-unit, waar 
dieren weer in een groep 
leren te leven. Flexibiliteit in 
de huisvesting speelt hier 
een belangrijke rol, aan-
gezien de groepssamen-
stelling steeds verandert;  

–   de special-care-unit, waar 
geïnfecteerde dieren 
levens  lang zullen verblij-
ven. Hier is zowel genoeg 
ruimte als afwisseling voor 
de dieren van belang, maar 
tegelijkertijd afstand en 
barrières, zodat de veilig-
heid voor mens en omge-
ving wordt gewaarborgd. 
De overheid heeft met name 
voor dit laatste aspect 
strenge eisen gesteld aan 
het gebouw. 

Omdat het gebouw gevestigd 
is op het stadslandgoed De 
Kemphaan, moest er rekening 
gehouden worden met de 
bestaande natuur en recreatie-
voorzieningen worden gecre-
eerd voor de bezoekers aan 
het gebied. Zo zijn er zicht-
assen en een lanenstructuur 
met monumentale bomen 

aangelegd en aan de buiten-
zijde van de grachten is er een 
wandelroute gerealiseerd. Zo 
wordt voor het publiek het 
ontoegankelijke deel zicht-
baar gemaakt en het complex 
kan opgenomen worden in de 
educatieroutes van het land-
goed. Ook zijn er waterpartij-
en met natuurvriendelijke 
oevers aangelegd en een 
extra brede ecologische oever 
aan de binnenzijde van het 
chimpansee-eiland. 
Cruciaal voor de ontwikkeling 
van het chimpansee-complex 
was de beslissing in 2002 van 
het rijk om een verbod in te 
voeren op het verrichten van 
dierproeven op mensapen. Als 
gevolg hiervan werd besloten 
om de proefdierchimpansees 
uit het Biomedical Primate 
Research Center (BPRC) te 
Rijswijk aan de stichting AAP 
over te dragen en daarvoor 
financiële middelen ter 
beschikking te stellen. 
Voor een project met zo’n 
specifiek karakter is een 
goede verstandhouding tus-

sen opdrachtgever en archi-
tect van cruciaal belang. 
Bijvoorbeeld omdat de stich-
ting de kennis in huis heeft 
over de karaktereigenschap-
pen, de sociale structuur en 
de enorme fysieke kracht van 
apen. Stichting AAP heeft dan 
ook al jaren geleden gekozen 
voor het opbouwen van een 
langdurige relatie met de des-
tijds jonge architect Popov. 
Sinds 1994 heeft hij de ruimte 
gekregen om zich de nodige 
kennis eigen te maken en deze 
toe te passen in een zeer spe-
cifiek ontwerp. Zo heeft hij in 
opdracht van Stichting AAP 
een studie gedaan naar 
bestaande internationale 
opvanghuizen van chimpan-
sees. In eerste instantie ont-
wierp hij het kloostermodel 
voor een locatie in Spanje. 
Naar aanleiding van de nieu-
we ontwikkelingen werd het 
project uitgebreid en aange-
past aan de wensen van de 
Nederlandse overheid. Het 
uitgangspunt voor het ont-
werp in Almere wordt 

gevormd door het opgestelde 
Programma van Eisen. Bij de 
totstandkoming hiervan zijn 
diverse experts betrokken 
geweest, zoals specialisten 
van Nederlandse dieren-
tuinen, de GGD en chimpan-
see-experts. 
In verband met de hoge kwa-
liteitseisen aan het gebouw is 
bij de aanbesteding van het 
project geselecteerd op basis 
van zeer weloverwogen crite-
ria. Naast de prijs werd er 
onder meer beoordeeld op 
innovatieve aspecten, team-
samenstelling en flexibiliteit 
in de uitvoeringsfase. De 
architect en de opdrachtgever 
zijn hierin, gelet op de speci-
fieke eisen van chimpansee-
huisvesting, een belangrijke 
rol blijven spelen. 
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NV Afvalzorg Holding Beheers en  
informatiecentrum in Nauerna

Ontwerper J.D. Kerste / Kerste-Meijer architecten Aannemer Voormolen Bouw Rotterdam  
Planvorming en realisatie 1994 –2005

Juryoordeel
In Nederland bevinden zich honderden stortplaatsen. Tegelijkertijd is de schaarste aan ruimte 

in grote delen van het land een prangend probleem aan het worden. Het initiatief van  

NV Afvalzorg Holding om óp zo’n vuilstort zijn kantoor en informatiecentrum te bouwen,  

moet dan ook als een statement worden opgevat. En dat was ook van meet af aan precies de 

bedoeling van de opdrachtgever. Wel moest de gemeente Zaanstad nog overtuigd worden  

van deze opmerkelijke zet, wat aan de hand van het ontwerp lukte.

Het nog relatief jonge bureau KersteMeijer architecten had de opdracht gekregen om – in verband 

met de ondergrond – een licht gebouw te ontwerpen dat niet alleen goed zou functioneren,  

maar ook de missie van de opdrachtgever tot uitdrukking zou brengen.

De architecten hebben zich vindingrijk getoond, ze hebben ‘veel met hun opdracht gedaan’, 

vond de jury. Het is ‘sprekende architectuur’ in staalbouw geworden, die maximaal profiteert 

van de mooie locatie aan het Noordzeekanaal.

Een goede opdracht en een goed gebouwtje, maar nét niet uitzonderlijk genoeg om bij de 

‘laatste vijf’ te geraken.

Het gebouw De Vouw te 
Zaanstad biedt onderdak aan 
het hoofdkantoor van het 
bedrijf NV Afvalzorg en het 
beheerscentrum van het stort 
Nauerna, maar biedt tevens 
ruimte voor educatieve en 
culturele activiteiten in de 
sector. Bezoekers worden 
geïnformeerd over afvalver-
werking en er is aandacht voor 
de plek waar de afvalstort zich 
bevindt: het omringende pol-
derlandschap en de recreatie- 
en natuurgebieden. 
Stortlocatie Nauerna beslaat 
84 hectare en is nog groten-
deels operationeel. Het nieuwe 
gebouw is echter gesitueerd 
op de punt van de stortlocatie, 
een deel dat al enige jaren 
geleden is volgestort en 
afgewerkt. Op deze plek ont-
moeten het oude veenweide-
gebied en het Noordzeekanaal 
met bijbehorende havenacti-
viteiten elkaar. Aan de noord-
zijde, waar de entree is ‘uit-
gesneden’, loopt het talud 
van het stort door in het 
groene dak dat zo aansluit op 

het oude landschap. Het land-
schap heeft zich hier als het 
ware opengevouwen, het 
idee waar het gebouw zijn 
naam aan dankt. 
Bouwen op een stortlocatie 
stelt bijzondere eisen aan de 
funderingstechniek, er kan 
immers vanwege de noodza-
kelijke bovenafdichting van 
de stortplaats niet worden 
geheid. Een van de redenen 
om een staalconstructie toe 
te passen en lichte materialen 
te gebruiken. Door het stort 
ter plaatse van het gebouw te 
ontgraven, net zo veel als er 
aan gewicht van het gebouw 
wordt toegevoegd, blijft het 
bestaande grondevenwicht 
in het stort bewaard. De open 
ruimte onder het gebouw, 
geaccentueerd door buiten-
verlichting, doet het gebouw 
als het ware zweven boven 
het maaiveld. 
In het gebouw zijn vele duur-
zame materialen toegepast 
maar ook de energiehuishou-
ding onderstreept het duur-
zame karakter van De Vouw. 

Zo wordt het gebouw bijvoor-
beeld gekoeld en verwarmd 
met het aan de stortlocatie 
onttrokken stortgas. Ook 
wordt er zo veel mogelijk 
gebruikgemaakt van secun-
daire grondstoffen vervaar-
digd uit afvalstoffen. Al deze 
aspecten worden bij de educa-
tieve functie betrokken. 
De realisatie van het beheers- 
en informatiecentrum was een 
langgekoesterde wens van 
het bedrijf NV Afvalzorg. Want 
bouwen op stortlocaties, 
indien technisch goed uitge-
voerd, kan een einde maken 
aan het negatieve imago dat 
men deze plekken in Nederland 
sinds jaar en dag toedicht. 
Om de emotionele hindernis 
van bouwen op afval weg te 
nemen en aan te tonen dat 
het bedrijf vertrouwen heeft 
in de kwaliteit van het eigen 
werk, heeft NV Afvalzorg er 
expliciet voor gekozen het 
gebouw boven op de stort-
plaats Nauerna te realiseren. 
In 1995 vonden de eerste 
gesprekken plaats met de 

gemeente Zaanstad. De amb-
tenaren waren aanvankelijk 
niet erg geporteerd van het 
idee. Ten eerste paste een 
kantoor op de stortlocatie niet 
direct in het vestigingsbeleid 
voor kantoren. Bovendien 
paste zo’n gebouw op deze 
locatie niet in het bestem-
mings plan. Na vele contacten 
met bestuurders konden 
Afvalzorg en de architect het 
ontwerp in 2003 eindelijk 
presenteren tijdens een verga-
dering van de Raadscom mis-
sie. Die presentatie werd zeer 
positief ontvangen en vanaf 
dat moment werden in samen-
werking met de gemeente de 
procedures snel doorlopen. 
Het kantoor is een stuk duur-
der dan een doorsneekantoor. 
Dit was van tevoren echter 
bekend en een bewuste keuze, 
omdat men het gebouw de 
gewenste betekenis wilde mee-
geven. Aangezien Afvalzorg 
de grond van de stortlocatie 
al in eigendom had, zijn de 
totale kosten echter zodanig 
dat de huisvestingkosten per 

medewerker vergelijkbaar zijn 
met die van de oude situatie, 
namelijk een huurpand in de 
binnenstad van Haarlem. 
Indien het gebouw daadwerke-
lijk kan bijdragen om het 
imago van negatief ruimte-
beslag van stortlocaties op 
een positieve wijze te trans-
formeren, zullen de baten de 
kosten ver overschrijden. 
Nog afgezien van de maat-
schappelijk impact als stort-
locaties in de ruimtelijke 
ordening in het vervolg niet 
meer a priori als een soort 
nogo area’s zullen worden 
beschouwd. 

Entreehal
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Het gebouw met uitzicht over het Noordzeekanaal
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Gemeente Amsterdam / Dienst Infrastructuur, 
Verkeer en Vervoer P+Rvoorzieningen 
Sloterdijk en Zeeburg in Amsterdam

Ontwerpers Architectuur Rowin Petersma / Citythoughts Architects en Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 
Kunst Thomas Elshuis Aannemers Sloterdijk  Wouters Bouw bv Zeeburg  Dura Vermeer   
Planvorming en realisatie Sloterdijk  2001 –2005 Zeeburg  2004 –2005

Juryoordeel
De gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer in Amsterdam heeft enkele jaren 

geleden onderkend dat het creëren van P+Rvoorzieningen in de stad als een volwaardige  

ontwerpopdracht moet worden beschouwd. Deze constatering was voor de jury aanleiding tot 

de verzuchting: eindelijk. De meeste van dit soort ruim opgezette parkeergelegenheden blinken 

niet uit in een aangename sfeer en een goed verzorgde omgeving. Eerder zijn het grimmige 

gebieden waar het vooral ’s avonds met de sociale veiligheid slecht is gesteld.

Door het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd (Sloterdijk) werd een andere weg ingeslagen.

Gekozen werd voor de gezamenlijke visie van architect Rowin Petersma en kunstenaar 

Thomas Elshuis. Zij kwamen met een integrale oplossing: de vormgeving van de beheerders

ruimte, het ontwerp van de openbare ruimte, de verlichting, bewegwijzering en een gepaste 

kunsttoepassing. Het resultaat typeerde de jury als een ‘adequate, rustige vormgeving, een 

enorme opfrissing’. De P+R in Zeeburg bouwde voort op de eersteling in Sloterdijk. 

Opdrachtgever en ontwerpers verdienen lof, omdat ze gezamenlijk dit weeskindje van de  

ruimtelijke vormgeving een terechte, zorgvuldige behandeling hebben gegeven. 

In opdracht van de Dienst 
Infrastructuur, Verkeer en 
Vervoer van de gemeente 
Amsterdam zijn er onlangs 
twee P+R-terreinen gereali-
seerd aan de randen van de 
stad: Sloterdijk en Zeeburg. 
Het terrein bij station 
Sloterdijk bedient zowel de 
bezoekers van het nabijgele-
gen kantorenpark Teleport, 
als de bezoekers die hier  
willen overstappen op de 
verschillende openbaarver-
voervoorzieningen. Het terrein 
Zeeburg ligt naast de halte 
Zuiderzeeweg van de nieuwe 
IJtram, die het Centraal Station 
met IJburg verbindt. Dit par-
keerterrein biedt ruimte aan 
zowel personenauto’s als 
touringcars en heeft een  
tijdelijke functie. Zodra het 
Zeeburgereiland is gereali-
seerd, zal de voorziening daar 
naartoe worden verplaatst  
en daarom zijn de gebouwen 
ook zó ontworpen dat ze ver-
plaatsbaar zijn. 
Bij beide terreinen is er 
gestreefd naar een integraal 

ontwerp van architectuur, 
openbare ruimte (inrichting 
maaiveld, bewegwijzering en 
verlichting) en beeldende 
kunst. Voor het drukke P+R 
Sloterdijk gold dat de nieuwe 
inrichting rust zou moeten 
uitstralen. Daarom is boven 
het gehele Piarcoplein een 
web van draden gespannen 
voor de verlichting en de 
bewegwijzering. Hieraan zijn 
tevens tien foto’s van kunste-
naar Thomas Elshuis beves-
tigd. Bij P+R Zeeburg betreft 
het een veel rustiger locatie 
in een polderlandschap. Hier 
is gekozen voor dezelfde 
soort borden, maar dan 
bevestigd aan stalen palen 
die in dezelfde stijl zijn ont-
worpen als de lichtmasten en 
het hekwerk. 
Voor beide terreinen is een 
beheerdersgebouwtje ont-
worpen dat bestaat uit twee 
identieke op elkaar gestapel-
de framewerken met elk een 
hoogte van drie meter. Het 
onderste frame bevat een 
beheerdersruimte met een 

balie, sanitaire voorzieningen 
en ruimte voor opslag. Deze 
zijn als losse elementen bin-
nen het glazen gebouwtje 
geplaatst en van kops vuren-
hout gemaakt. De gevels zijn 
volledig van glas en zullen  
’s nachts als een stralend 
baken oplichten. Het bovenste 
frame dient als een ruimtelijke 
structuur voor het plaatsen 
van vier grote foto’s. 
Eind jaren negentig werd 
betaald parkeren ingevoerd 
in de omgeving van station 
Sloterdijk. Vanaf dat moment 
werd het parkeergebied op 
het Piarcoplein opgesplitst in 
een deel voor de omliggende 
kantoren tegen het gebruike-
lijke uurtarief en een gedeel-
te voor Park & Ride (P+R). 
Tegelijkertijd werd ook 
geconcludeerd dat het plein 
en de omgeving dringend 
een grondige opknapbeurt 
nodig hadden. Dit om auto-
mobilisten te verleiden niet 
met de auto de binnenstad in 
te gaan, maar vanaf de aan-
wezige P+R met het open-

baar vervoer verder te reizen. 
Tevens zou het plein moeten 
fungeren als een representa-
tieve ontvangstruimte voor 
de bezoekers van de omlig-
gende kantoren. Om de 
mogelijkheden te verkennen, 
werd in 2001 besloten een 
ontwerpwedstrijd uit te 
schrijven voor de gehele 
inrichting van het Piarcoplein. 
Er werden drie ontwerpers 
voor deze wedstrijd benaderd. 
Het ontwerp moest zich  
toespitsen op de nieuwe 
beheerdersruimte van het 
P+R-gedeelte, de open bare 
verlichting, de beweg-
wijzering op het Piarcoplein 
en het ontwerp van het maai-
veld. Na een presentatie 
werd gekozen voor het  
concept dat Rowin Petersma 
(Citythoughts Architects)  
in samenwerking met kunste-
naar Thomas Elshuis had 
ontwikkeld. Er was vooral veel 
waardering voor de integrali-
teit van het gepresenteerde 
ontwerp. Men was zo tevreden 
met het resultaat dat werd 

besloten om het terrein 
Zeeburg op dezelfde wijze in 
te richten. Zo werd en passant 
ook de herkenbaarheid  
van P+R-voorzieningen in 
Amsterdam vergroot.
Over het algemeen worden 
P+R-terreinen zo sober 
mogelijk ingericht. 
Belangrijke reden om 
akkoord te gaan met deze 
relatief grote investering was 
onder meer de verwachting 
dat met dit hoogwaardige 
ontwerp de aanwezige P+R-
terreinen veel aantrekkelijker 
zouden worden en daarmee 
een hogere bezetting zouden 
genereren. De opdrachtgever 
is daar vooralsnog niet in 
teleurgesteld. De cijfers wij-
zen uit dat P+R Sloterdijk een 
aanzienlijke toename van het 
gebruik kent sinds de nieuwe 
inrichting. 

P+R Sloterdijk



Combinatie van beweg wijzering  
en kunstwerken van Thomas Elshuis

P+R Sloterdijk
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1 Toilet P+R Zeeburg
2  Parkeerterrein P+R Zeeburg
3 P+R SloterdijkBeheerdersloge
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Gemeente ’s-Hertogenbosch /  
Peter Lansbergen Stadskantoor en 
bestuurscentrum in Den Bosch

Ontwerper Dirk Jan Postel /  Kraaijvanger·Urbis Aannemer Ballast Nedam, Heijmans  
Planvorming en realisatie 1998 –2005

Juryoordeel
De totstandkoming en het resultaat van de ingrijpende vernieuwingsoperatie van het  

bestuurlijk en ambtelijk centrum van Den Bosch (‘Huis van de Stad’) is een voorbeeld voor alle 

grotere gemeenten in Nederland hoe zo’n inpassingsopgave binnen de historische context 

van de stad moet worden aangepakt. De gemeentesecretaris, wijlen Peter Lansbergen, trad op  

als een persoonlijke, aanspreekbare opdrachtgever en stond als ambtenaar tegelijk borg  

voor de continuïteit. Onder hem – als input – een vertakte organisatie van gebruikers en  

deskundigen. Spiegelbeeldig – als opdrachtnemer – in feite eenzelfde soort organisatie onder 

leiding van de projectarchitect Dirk Jan Postel. Het tandem LansbergenPostel zorgde ervoor 

dat de delicate en gecompliceerde opgave (talloze direct betrokkenen en omwonenden,  

de oudnieuwproblematiek, diverse commissies, restauratie, duurzaam bouwen, grond

problematiek, et cetera) tóch binnen de tijd en het beschikbare budget kon worden gerealiseerd. 

Daar doen de problemen met de innovatieve parkeergarage niets aan af. 

Bovendien is het resultaat van een zeer geacheveerd niveau. De jury zag in het nieuwe Huis 

van de Stad het bewijs van de stelling dat het in wezen altijd personen zijn die echte kwaliteit 

weten te bereiken. 

In het hartje van de historische 
binnenstad van Den Bosch is 
het nieuwe stadhuis annex 
stadskantoor gerealiseerd. 
Het betreft een uitbreiding en 
renovatie van het monumen-
tale oude stadhuis, alsmede 
het creëren van een nieuw 
publieksgebouw dat is onder-
gebracht in een combinatie 
van oud- en nieuwbouw. De 
vernieuwing was dringend 
nodig, omdat het gemeente-
bestuur en het ambtenaren-
apparaat met ernstig ruimte-
gebrek kampten. Zo was bij-
voorbeeld het functioneren 
van de raadzaal niet meer 
goed mogelijk in het monu-
mentale stadhuis. De keuze 
voor een geheel andere  
locatie zou dit stadhuis echter 
tot een museum maken,  
terwijl men het als een leven-
dig en dagelijks functionerend 
onderdeel voor de stad wilde 
behouden.
In 1996 besloot de gemeente-
raad om het stadhuis uit te 
breiden met een nieuwe 
raadzaal, twee commissie-

kamers, fractiekamers en een 
foyer. De gevel van de uit-
breiding heeft een ingetogen 
karakter gekregen. Door de 
toepassing van glas en licht 
natuursteen wordt het  
oorspronkelijke gebouw niet 
overschaduwd. Het oude stad-
huis werd ingrijpend gereno-
veerd en gerestaureerd.
Door het realiseren van een 
nieuw stadskantoor voor de 
ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie van de stad kon-
den enkele verspreid liggende 
dependances worden gesloten. 
In het nieuwe stadskantoor 
werden diverse bestaande 
gebouwen vernuftig gecom-
bineerd met nieuwbouw.  
Een complicerende factor in 
het hele proces was het tot 
monument verklaren van een 
van de betrokken panden tij-
dens dit proces. Het exterieur 
van het gebouw wordt gedo-
mineerd door de (grotendeels 
bestaande) gesloten gevels, 
terwijl in het interieur de oor-
spronkelijke wanden van de 
verschillende bouwdelen zijn 

vervangen door glazen gevels, 
die het geheel tot een trans-
parante eenheid smeden. 
Centraal staat de publiekshal, 
die als atrium fungeert en van 
daglicht wordt voorzien door 
een glazen dak. Het atrium 
moet als de centrale agora 
dienen voor burgers en 
bestuurders. Er is gekozen 
voor een flexibel kantoor-
concept met niet-persoons-
gebonden werkplekken.  
’s Ochtends kunnen de werk-
nemers al naar gelang de 
bezigheden van die dag  
kiezen uit een lounge-,  
cockpit- of bibliotheekplek. 
De keuze voor architect  
Dirk Jan Postel van 
Kraaijvanger·Urbis was het 
resultaat van een Europese 
selectieprocedure waar tien 
grote bureaus aan deelnamen. 
Er groeide een hechte vertrou-
wens relatie tussen de op -
drachtgever en de architect, 
met als gevolg dat in het  
verloop van het proces ook 
het maken van het landschaps-
ontwerp en de interieurop-

dracht aan dezelfde architect 
werden gegund. Zo kon het 
integrale karakter van het 
project – tot en met kunst en 
belettering – worden versterkt. 
Binnen de organisatie werd 
er gestreefd naar een kwali-
tatief hoogwaardig resultaat, 
waarbij alle betrokkenen de 
hele vernieuwingsoperatie 
boven aan hun prioriteiten-
lijst diende te zetten. Het  
Pro gramma van Eisen werd 
ge schreven door verschillen-
de delegaties uit de ambtelijke 
organisatie, die alle onder-
delen vertegenwoordigden, 
onder meer Facilitaire Zaken, 
ICT, Financiën, Communicatie 
en Bestuurszaken. De architect 
en de bouwmanager werden 
hierbij betrokken en zo werd 
over en weer commit ment 
gecreëerd.
Peter Lansbergen, gemeente-
secretaris en de spil in het 
project, was ervan overtuigd 
dat er zonder deze persoon-
lijke betrokkenheid geen 
optimaal resultaat viel te 
behalen. Hij nam zowel de 

verantwoordelijkheid op  
zich voor de politieke als de  
functionele aspecten, en 
sprak anderen aan op de  
verantwoordelijkheid die zij 
vanuit hun rol of discipline 
hadden. ‘Elk project heeft een 
ziel nodig’, was zijn stelling, 
en hij beschouwde zichzelf 
als de ziel van het project 
‘Huis van de Stad’.  
Toen Peter Lansbergen na de 
afronding van de eerste fase 
plotseling overleed, bleek het 
projectteam zo goed op elkaar 
ingespeeld dat het project 
met nauwelijks vertraging 
werd afgerond.

Entreezijde van het nieuwe 
stadskantoor met links de 
oudbouw
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1  Nieuwe raadzaal
2  Nieuwe entree van het vernieuwde stadhuis
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Situatie met links het verbouwde stadhuis, rechts het stadskantoor
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 1  Binnenplein van  
het stadskantoor

  2 3  Flexibele werkplek Publiekshal
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ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten  
Nieuwbouw Faculteit Theater en Dans  
in Arnhem

Ontwerpers Architectuur Hubert-Jan Henket / Hubert-Jan Henket architecten  
Landschapsarchitectuur MTD landschapsarchitecten Aannemer Bouwcombinatie Welling & Züblin vof  
Planvorming en realisatie 1992 –2004

Juryoordeel
‘Een wonderschoon project’, vond de jury. Dat alleen tot stand kon komen door de visie en 

vasthoudendheid van de opdrachtgever – in de persoon van directeur Willem Hillenius –  

en de grote vakbekwaamheid van de architect. Een welhaast ideale combinatie, zo lijkt het.

Door de ondergrondse oplossing kon het oude academiegebouw van Gerrit Rietveld vrij in  

zijn omgeving blijven staan en tegelijkertijd worden gebouwd aan de eenwording van de 

hogeschool door de onmiddellijke nabijheid van de nieuwbouw. Het hele totstandkomings

proces was voor de opdrachtgever in feite een dubbele opdracht: het realiseren van de  

nieuwbouw en de restauratie van Rietvelds gebouw en het tot een eenheid smeden van de 

Hogeschool voor de Kunsten, wat vergelijkbaar is met een fusieproces. Dit gelijktijdig in goede 

banen weten te leiden is een grote prestatie.

Henkets schepping heeft iets van een ‘verzonken kathedraal’, met zijn verstilling en het grote 

verschil in verdiepingshoogten van de verschillende ruimtes. Maar de architectonische  

schepping mist ook een moeilijk te benoemen ‘surplus’, wellicht veroorzaakt door de tamelijk 

utilitaire uitstraling van het geheel, waardoor de inzending net niet tot de ‘vijf’ van de genomi

neerde opdrachtgevers behoorde.

Het nieuwe gebouw van de 
Faculteit Theater en Dans van 
de Hogeschool voor de 
Kunsten Arnhem (HKA) 
bevindt zich onder de grond, 
naast het bestaande gebouw 
van de kunstacademie dat in 
1963 werd gebouwd door 
architect Gerrit Rietveld. Het 
gebouw geeft onderdak aan 
een groot aantal studio’s, een 
theaterzaal voor tweehonderd 
personen, kleedkamers,  
kantoren en theorielokalen. 
De verdiepingshoogte van de 
meeste ruimtes wijkt sterk af 
van de in de bouw gebruike-
lijke normen. De theaterzaal 
is bijvoorbeeld ruim 11 meter 
hoog en de presentatie-
studio’s 6 meter. Voor de ove-
rige studio’s geldt een hoogte 
van ruim 4,5 meter. De cen-
trale ruimte van het gebouw 
wordt gevormd door een  
atrium waarboven een glazen 
dak is geplaatst. Zo wordt toe-
treding van voldoende dag-
licht in het gebouw mogelijk 
gemaakt. Dit glazen dak, vlak 
boven de grond, is alles wat 

men van dit ondergrondse 
gebouw kan zien. De hoofd-
ingang van het Rietveld-
gebouw wordt ook gebruikt 
als ingang voor de onder-
grondse uitbreiding.
De reden om ondergronds  
te gaan, kent een lange voor-
geschiedenis. Sinds de  
herstructurering van het 
kunstonderwijs in Nederland 
(1987) streefde de HKA ernaar 
om huisvesting van de ver-
schillende faculteiten zo dicht 
mogelijk te groeperen rond 
het Rietveld-gebouw. Het plan 
bestond dan ook om het 
nieuwe gebouw van de facul-
teit aan de Rijnoever te situe-
ren en via een loopbrug over 
de weg met het Rietveld-
gebouw te verbinden. De hoge 
rivierstanden in het midden 
van de jaren negentig gooi-
den echter op het laatste 
moment roet in het eten. 
Nieuwe richtlijnen van Rijks-
waterstaat stonden bouwen 
in het winterbed van de Rijn 
niet langer toe. En na nauw-
keurige bestudering van de 

kaarten bleek dat een punt 
van het nieuw te realiseren 
gebouw wel degelijk in het 
winterbed van de rivier lag. 
Voor de faculteit leek er geen 
ander alternatief over te blij-
ven dan het nieuwe complex 
naast het Rietveld-gebouw te 
plaatsen. Maar dat was in 
strijd met het uitgangspunt 
dat het Rietveld-gebouw en 
zijn directe omgeving, inclu-
sief de stuwwal, architecto-
nisch en landschappelijk niet 
mochten worden aangetast. 
Om de ruimtelijke kwaliteit 
van het transparante gebouw 
in het park te handhaven, 
werd besloten om onder-
gronds te gaan. Van meet af 
aan was echter duidelijk dat 
deze optie alleen zou worden 
uitgevoerd als zekerheid zou 
bestaan over voldoende veilig-
heid en daglichttoetreding. 
De gebruikers van het gebouw 
zouden nooit het gevoel 
mogen krijgen ‘onder de 
grond’ te leven. 
Voor de HKA was het een 
voorwaarde dat de te kiezen 

architect in zijn werk en 
benadering zou aansluiten  
bij het oeuvre van Rietveld. 
Zowel het gebouw van 
Rietveld als de situering wer-
den te delicaat bevonden om 
naar een vorm van contrast 
te streven. De keuze viel 
daarom op architect Hubert-
Jan Henket, die bekendheid 
genoot op het gebied van 
restauratie en nieuwbouw  
bij historisch bijzondere 
gebouwen. De renovatie van 
het Rietveld-gebouw werd 
dus eveneens aan hem toe-
vertrouwd. 
Naast het aantrekken van een 
zeer gekwalificeerde architect 
is er ook nog beroep gedaan 
op een hele reeks externe 
adviseurs met een specifieke 
deskundigheid. Op tal van 
terreinen bestaat er namelijk 
nog geen regelgeving voor 
dit soort gebouwen. 
Bijvoorbeeld wat betreft de 
arbo- en brandweereisen. 
Maar ook bouwtechnisch 
waren er veel onzekerheden. 
Bouwen op zo’n 40 meter van 

de Rijn aan de voet van een 
stuwwal roept tal van vragen 
en problemen op. 
Al vrij spoedig werd duidelijk 
dat de kosten van het onder-
grondse gebouw dan ook 
aanzienlijk hoger zouden zijn 
dan van een bovengronds 
gebouw. Maar tegelijkertijd 
kon er worden geconstateerd 
dat er exploitatietechnisch 
voordeel kon worden behaald. 
Voor een deel lag dat in de 
sfeer van personeel – er hoef-
de bijvoorbeeld geen eigen 
ingang met bijbehorende 
receptie gerealiseerd te wor-
den – en op het gebied van 
energie en onderhoud. 
De hogere bouwkosten wer-
den ten slotte bewust aan-
vaard, omdat het onderwijs-
inhoudelijk streven naar 
meer samenhang tussen de 
kunsten dat ruimschoots 
rechtvaardigde. 



1 Plattegrond
2 Dwarsdoorsnede
3 Langsdoorsnede
4 Situatie

2

3

1

4

 De centrale hal, die verlicht wordt door het glazen dak
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1  Het verzonken gebouw  
met glasdak

2  De gang die grenst  
aan de centrale hal

3 Dansstudio2
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Tijs van Ruiten Body House in Rotterdam
Ontwerper Jan Willem van Kuilenburg / MONOLAB Architects Aannemer Hofman, Maasdijk  
Planvorming en realisatie 2001 –2006

Juryoordeel
De inzending van het particuliere  woonhuis Body House in Rotterdam oogstte veel lof en 

enthousiasme bij de jury. Kwalificaties als ‘architectonisch knap’, ‘petje af voor de opdracht

gevers’, ‘een icoon op een moeilijke plek’ en ‘uniek’ werden geuit. Hier wordt een gepast  

antwoord gegeven op een architectonische vraag. De opdrachtgevers wilden iets bijzonders, 

en dat hebben ze ook zonder meer gekregen. De ‘scheefheid’ is wellicht te beschouwen als 

architectonisch modieus, maar hier is men veel verder gekomen met dit thema. En de uitwerking 

getuigt van architectonisch vakmanschap. 

Het woonhuis heeft een zeer uitgesproken vormgeving gekregen die lang niet iedereen zal 

aanstaan, maar de opdrachtgevers hebben hier zeer bewust voor gekozen. Dat is moedig.  

De (eventuele) moeilijke verkoopbaarheid heeft kennelijk geen rol gespeeld. 

Dat particulier opdrachtgeverschap niet altijd tot ‘folkloristische architectuur’ hoeft te leiden, 

wordt hier overtuigend bewezen. Met spijt moest de jury bij de finale afweging tussen de beste 

inzendingen van deze prijsronde constateren dat het project juist buiten de boot viel, omdat  

de gezamenlijke prestatie van opdrachtgevers en ontwerpers in enkele gevallen – bij de  

genomineerden dus – iets hoger moest worden aangeslagen. 

Op een vrij uitgegeven kavel, 
in een rijtje van zeven particu-
liere huizen op Katendrecht 
in Rotterdam, is het Body 
House gebouwd. Een woon-
huis dat in zekere zin als een 
stapeling van drie onderdelen 
kan worden beschouwd. De 
plint is een in zichzelf gekeer-
de, robuuste, betonnen sokkel. 
Hier zijn nagenoeg alle func-
ties op de woonkeuken na in 
ondergebracht: entree, bad-
kamer, slaapkamer. Helemaal 
boven aan de woning bevindt 
zich het dakterras, dat over-
dekt kan worden door een 
flexibele, dunne nylontent. 
De zijden van deze buiten-
ruimte kunnen in diverse 
combinaties bekleed worden 
met wegneembaar tentdoek. 
Tussen deze twee uitersten 
bevindt zich de kern het woon-
huis, de zogenaamde Body: 
een volume binnen een 
framewerk dat de drager is 
van een gefacetteerde gevel 
met verschillende materialen: 
multiplex met glasvezel en 
epoxy, stalen roosters, glas, 

flexibel synthetisch weefsel. 
De Body bevat de woon-
keuken, de living en het terras 
in de vorm van een patio. Ook 
bevindt zich hier het trappen-
stelsel (deels open, deels 
dicht) en de noodzakelijke 
infra structuur voor het huis. 
Het middenstuk van drie  
etages – de Body dus – ver-
bindt de sokkel en het dak van 
het huis. De Body heeft een 
‘niet logische’ constructie  
die het resultaat is van eisen 
gesteld aan de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit van de 
leefruimte en de sculpturale 
vorm van het geheel. 
Aan de buitenkant heeft de 
Body vier houten onderdelen: 
een draaiend stuk buitengevel 
dat als entree fungeert, een 
deur naar de patio, een groot 
klapraam naar het terras 
boven de patio en een schui-
vend plateau dat het betreden 
van het dakterras mogelijk 
maakt.
Het laten ontwerpen en bou-
wen van een eigen huis was 
iets waar Paula Colenbrander 

en Tijs van Ruiten al regel-
matig over gedacht hadden. 
Maar de plekken waar vrije 
kavels werden aangeboden, 
lagen vaak buiten de stad en 
bleken te groot en te duur. 
Juist de bijzondere ligging – 
centraal in de stad en met 
goede verbindingen – maakte 
de kavels in Katendrecht voor 
hen interessant. Nog voor de 
loting zocht het echtpaar 
contact met het Rotterdamse 
architecten bureau MONOLAB 
met de vraag of ze wilden 
nadenken over het ontwerpen 
van hun woonhuis. De op -
dracht gevers waren bekend 
met het werk van MONOLAB 
en het feit dat het bureau tot 
dan toe nog geen huizen had 
gebouwd maar vooral bekend-
heid genoot met stedenbouw-
kundige studies, vormde voor 
hen eerder een uitdaging dan 
een obstakel. 
Een traditioneel programma 
van eisen werd nooit op  -
gesteld en er werd gewerkt  
met een open begroting.  
De opdrachtgevers gaven aan 

dat ze verrast wilden worden. 
In verschillende gesprekken 
kwam hun levensritme aan 
de orde. Wat doe je als je  
’s ochtends opstaat, als je 
thuiskomt en hoe zijn vorige 
woningen ervaren? Ze wilden 
in het nieuwe huis een open 
en transparante leefruimte 
die toch de nodige privacy 
kon bieden. Uitzicht op de 
omgeving en het water, licht-
toetreding en een duidelijke 
verbinding tussen binnen-  
en buitenruimte werden als 
belangrijke kwaliteiten aan-
gemerkt. Tot slot gaven de 
opdrachtgevers de architect 
mee dat ruimte voor hen niet 
een maximale hoeveelheid 
vierkante meters betekende, 
maar dat de beleving en het 
gevoel van ruimte belangrijker 
werden gevonden. 
De architect kreeg niet  
volledig de vrije hand. Zoals 
gebruikelijk lag er een pakket 
met stedenbouwkundige en 
architectonische randvoor-
waarden, bijvoorbeeld op het 
gebied van materiaalkeuze 

en bouwvolume. Bovendien 
moest niet alleen de Wel-
stands commissie het ontwerp 
goedkeuren, ook werd het 
beoordeeld door het kwaliteits-
team Katendrecht. De strikte 
voorwaarden vanuit de 
gemeente en de dubbele  
procedure met betrekking tot 
het kwaliteitsteam en de wel-
stand zijn door de opdracht-
gevers en architect echter 
niet als knellend ervaren. 
Achteraf gezien heeft de wis-
selwerking tussen de vrijheid 
van ontwerpen, ingegeven 
door de opdrachtgevers, en 
de regels en toetsing vanuit 
de gemeente juist bijgedragen 
aan de kwaliteit van het 
avontuurlijke ontwerp. 

Woonkeuken
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1 2

1 Het framewerk tijdens de bouw 
2 Achtergevel 
3 Woonkamer  
4 Slaapkamer in de plint 
5 Trappenstelsel  
6 Dwarsdoorsnede 
7 Langsdoorsnede 
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1 Vierde verdieping: dakterras 
2 Derde verdieping: transparante vloer  
3 Tweede verdieping: woonkeuken  
4 Eerste verdieping: living en terras  
5  Begane grond: entree, slaapkamer  

en patio 

Voorgevel

1

2

3

4

5
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Het Spoorwegmuseum / Paul van Vlijmen  
Het Spoorwegmuseum in Utrecht

Ontwerpers Nieuwbouw Gert-Jan de Jong en Mart-Jan Oosterveld / ARC2 architectuurstudio   
Restauratie Leo Wevers / Vlaardingerbroek & Wevers Aannemers Nieuwbouw Strukton Bouwprojecten 
Maarssen Restauratie Jurriëns Utrecht Planvorming en realisatie 2000 –2005

Juryoordeel
Directeur Paul van Vlijmen wist het oude Spoorwegmuseum – dat nauwelijks meer was dan 

een halfopen opslagterrein van oude treinen en overig materieel – in vijf jaar tijd om te toveren 

tot een zeer attractief museum dat qua bezoekersaantal inmiddels op de vijfde plaats staat in 

Nederland. Een niet onaanzienlijke prestatie. Hij moest namelijk zowel zorgen voor een moderne, 

gethematiseerde ‘inhoudelijke invulling’ van het museum, die zou aansluiten bij de huidige 

belevingswereld van de bezoekers, als voor een omvangrijke nieuwbouwopgave en de  

restauratie van het oude Maliebaanstation uit 1874. Hij ging bij deze omvangrijke taak zeer  

persoonlijk te werk. Als een traditionele principaal, die het liefst in een eenopeenrelatie  

iedereen stimuleert, stuurde hij het veelzijdige proces, waarbij hij zich een goed strateeg  

toonde in het besteden van de financiële middelen en het afdekken van risico’s.

Met enkele kunstgrepen heeft het oude station de allure van weleer gekregen en de grote  

nieuwe hal met de aanzienlijke overspanning zorgt zonder opsmuk voor het huisvesten van 

vier ‘belevingswerelden’ en de inmiddels gebruikelijke museumvoorzieningen.

De jury concludeerde samenvattend: hier is absoluut sprake van goed, inspirerend  

opdrachtgeverschap met een prima resultaat. 

In 2000 werd besloten om het 
Spoorwegmuseum te Utrecht 
ingrijpend te renoveren en 
een aanzienlijk nieuwbouw-
programma te realiseren.  
Het nieuwe museum zou de 
bezoekers in de toekomst 
moeten betoveren en laten 
dwalen door de geschiedenis 
van het spoor. Daarvoor  
werden er vier thematische 
‘werelden’ geformuleerd, 
ieder met hun eigen beteke-
nis. De eerste wereld, de 
Grote Ontdekking, begint in 
het stoomtijdperk. Met een 
audiotour wordt de bezoeker 
door een mijngang, langs 
Engelse huisjes, een werk-
plaats, stoommachines en  
tot slot naar de Arend geleid, 
de oudste stoomlocomotief 
van Nederland. De tweede 
wereld, Droomreizen, gaat 
over verre reizen, zoals met 
de Orient-Express, sprookjes-
achtige bestemmingen en 
luxe. Acteurs brengen deze 
wereld tot leven. In de derde 
wereld, Stalen Monsters, 
stapt de bezoeker zelf in een 

karretje en rijdt langs de 
mooiste locomotieven uit de 
jaren twintig en dertig van de 
twintigste eeuw. In de vierde 
wereld tot slot, De Werkplaats, 
staan locomotieven en rijtui-
gen opgesteld voor onder-
houd. Hier wordt de bezoeker 
aangesproken door ‘edu-
trainers’. Zij vertellen anek-
dotes en geheimen achter 
het materieel dat hier staat 
opgesteld. 
Niet alleen de expositiezalen 
hebben door de nieuwe huis-
vesting een aanmerkelijke 
facelift ondergaan, er is ook 
plaats ingeruimd voor ande-
re activiteiten, die inmiddels 
een vaste functie vervullen 
bij de meeste, hedendaagse 
musea. Zo is er een congres-
zaal, een restaurant, een 
bibliotheek en een winkel, en 
expositie- en depotruimtes 
voor de diverse collecties 
van het museum zoals post-
zegels, affiches, uniformen 
en modelspoorbanen. Het 
negentiende-eeuwse Malie-
baan station werd verbouwd 

en gerenoveerd, zodat het 
kan dienen als ‘museum-
object’ voor bezoekers en 
geschikt is voor zalen-
verhuur. Het exterieur en de 
rijk beschilderde vestibule, 
compleet met loketten, baga-
gebalie en stucwerk werden 
gerestaureerd. Ook werden de 
verdwenen interieurs van de 
restauratiezaal, wachtkamers, 
garderobe en sanitaire voor-
zieningen gereconstrueerd en 
werd de Koninklijke Wacht-
kamer uit station Den Haag 
Hollands Spoor als stijlkamer 
ingepast. Het resultaat is  
een veelzijdig museum dat 
vermaak, historie en educatie 
met elkaar combineert.
In 1999 concludeerde de 
directeur van het Nederlands 
Spoorwegmuseum, Paul van 
Vlijmen, dat het niet goed 
ging met het museum. Treinen 
stonden in weer en wind en 
hadden dus zwaar te lijden 
onder de weersomstandig-
heden. Het materieel moest 
nodig onder dak komen te 
staan. Ook waren de veran-

deringen in de museale 
markt merkbaar geworden. 
Schaalvergroting, branche-
vervaging en veranderende 
consumentenbehoeften 
bedreigden de continuïteit 
van het museum. Van Vlijmen 
legde zijn probleem voor bij 
de Raad van Toezicht van het 
museum en de Raad van 
Bestuur van NS. Hij reikte 
hun daarbij drie oplossingen 
aan: de treinen slechts onder 
dak brengen, een mooi nieuw 
museum bouwen of het leuk-
ste museum van Europa reali-
seren. Van Vlijmen wist beide 
Raden te enthousiasmeren 
voor zijn meest ambitieuze 
doelstelling en de NS schonk 
hiervoor 70 miljoen gulden. 
Ter inspiratie bezochten de 
projectdirectie en leden van 
het conceptteam verschillen-
de pretparken en musea in 
Europa en Amerika. Hierna 
schreven zij het masterplan 
voor het nieuwe Spoorweg-
museum. Het voorlopige ont-
werp uit het master plan bleek 
uiteindelijk niet realiseerbaar 

vanwege bezwaren bij de 
buurt, die overigens nauw bij 
het proces werd betrokken. 
De uitbreiding zou te dicht op 
de omringende huizen komen 
te staan. Er werd besloten 
om een nieuw ontwerp te 
laten maken door een andere 
archi tect. Dit ontwerp kon 
wel goed keuring wegdragen 
en werd gerealiseerd.
Directeur Paul van Vlijmen 
hield het opdrachtgever-
schap zelf in handen. Met 
een berg aan deelprojecten 
was dat geen eenvoudige 
klus. Het betrof namelijk niet 
één opdracht, maar een heel 
web aan projecten met ver-
schillende architecten, ont-
werpers, decorbouwers,  
aannemers en uitvoerders. 
De inspanning werd echter 
ruimschoots beloond. Het 
vernieuwde museum opende 
op 4 juni 2005 zijn deuren en 
kon in negen maanden al 
ruim 375.000 bezoekers ver-
welkomen. Vier keer zo veel 
als in het oude museum. 
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1  Het gerestaureerde Maliebaanstation
2  Gerenoveerde wachtkamer in het Maliebaanstation
3  Museumcafé in de nieuwbouw
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2 3

1

Koninklijke wachtkamer

 1  Luchtfoto met onder het spoor  
het Maliebaanstation en boven  
het spoor de nieuwbouw

  2 3  De uitbreiding van het museum
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De Groep van Steen / Jeannette van Steen 
OAKdome in Amsterdam / Utrecht

Ontwerpers Shigeru Ban / Shigeru Ban Architects en Mick Eekhout / Octatube Space Structures bv  
Aannemer Octatube Space Structures bv Planvorming en realisatie 2001 –2003

Juryoordeel
A dream came true. Een passender typering is voor de totstandbrenging van de verplaatsbare 

OAKdome door het theatergezelschap ‘De Groep van Steen’ nauwelijks denkbaar. De naam

geefster van de groep (Jeannette van Steen) heeft met een bewonderenswaardige drive tot 

stand gebracht wat vooraf eigenlijk voor onmogelijk werd gehouden. Een tijdelijk onderkomen 

voor een voorstelling laten ontwerpen door de beroemde Japanse architect Shigeru Ban,  

de financiering in een jaar rond krijgen, een geschikte (tijdelijke) locatie weten te vinden en de 

technische uitvoering perfect laten verlopen door inschakeling van precies de juiste mensen.  

En dat alles zonder enige ervaring op bouwkundig terrein. Een geruststellende gedacht dat 

met visie, veel inzet en enthousiasme wel degelijk dromen kunnen worden gerealiseerd.

De ruime prefab ‘dome’ is opgebouwd uit een space frame van kartonnen kokers. Een tijdelijke 

theatervoorziening ‘tussen tent en gebouw’. De jury was geïmponeerd door de vasthoudendheid 

van de initiatiefneemster, die bijna vanzelf opdrachtgever werd. Het eindresultaat is relatief 

eenvoudig, maar meer dan adequaat.

In de lente van 2003 speelde 
De Groep van Steen de  
theatervoorstelling OAK in 
een verplaatsbare space
frame koepel op IJburg in 
Amsterdam. Het theaterstuk 
speelde zich af rond een mas-
sief houten kunstwerk dat in 
de grond was ingegraven. 
Een ontwerp van de beeld-
houwer Klaas Kamphuis. 
Nadat de ‘dome’ drie weken 
had gefungeerd als theater-
zaal werd hij verplaatst naar 
de Vinex-wijk Leidsche Rijn 
bij Utrecht, waar hij het hart 
zal vormen van een cultureel 
programma. 
De dome is bijna tien meter 
hoog en heeft een doorsnede 
van vijfentwintig meter. Het is 
een lichtgewicht constructie 
die is opgebouwd uit zo’n 
zevenhonderd kartonnen 
kokers, waarover een wit zeil 
is gespannen. Hij biedt plaats 
aan ruim tweehonderd zit-
plaatsen of vijfhonderd staan-
de bezoekers. Het ontwerp is 
van de Japanse architect 
Shigeru Ban, die bekendheid 

geniet vanwege zijn duurzame 
lichtgewicht papieren con-
structies overal ter wereld. 
Nog niet eerder had Ban de 
vorm van een geodetische 
dome uitgevoerd, en het 
vergde dan ook een flink aan-
tal technische studies om het 
project daadwerkelijk tot 
stand te brengen. 
Het initiatief voor de dome 
werd genomen door Jeannette 
van Steen, oprichtster van 
het bewegingstheatergezel-
schap De Groep van Steen. 
De Groep heeft zich gespecia-
liseerd in het maken van 
voorstellingen op bijzondere 
locaties. Nadat Van Steen 
een lezing had bijgewoond 
van Shigeru Ban in het 
Nederlands Architectuur-
instituut, stuurde ze de archi-
tect een brief met de vraag of 
hij voor hen een tijdelijk  
theater zou willen ontwerpen. 
Ban reageerde spontaan: een 
week later zat hij tijdens een 
tussenlanding in Amsterdam 
om de tafel met Van Steen. 
De architect vloog terug naar 

Japan en begon te schetsen, 
terwijl voor Van Steen nu het 
echte werk begon. Allereerst 
moest toestemming van de 
gemeente Amsterdam worden 
verkregen om een tijdelijk 
gebouw op de zandvlakte 
van IJburg neer te kunnen 
zetten en vervolgens moes-
ten uiteraard de benodigde 
financiën worden geregeld. 
Uiteenlopende fondsen  
werden aangeschreven en er 
werd een sponsormiddag 
georganiseerd in het bezoe-
kerscentrum van IJburg, waar 
Shigeru Ban een lezing gaf. 
Ondertussen kreeg Bans ont-
werp steeds meer vorm en 
het was al snel duidelijk dat 
voor de realisatie van de 
dome extra expertise nodig 
was vanuit Nederland. 
Daarom werd de Delftse 
hoogleraar Mick Eekhout, 
gespecialiseerd in ‘space 
structures’, bij het project 
betrokken. Samen zochten ze 
naar de beste oplossingen 
om zo veel mogelijk het oor-
spronkelijke ontwerp te 

benaderen. Architect Wouter 
Klinkenbijl werd verantwoor-
delijk voor de bouwaanvraag, 
de communicatie tussen Ban 
en de opdrachtgever en de 
uitwerking van sommige 
details.
Om de kosten te dekken ging 
Van Steen op zoek naar een 
partij die geïnteresseerd zou 
zijn in overname van de 
dome. Na een zoektocht van 
een halfjaar kon ze de project-
groep Beyond, verantwoor-
delijk voor de culturele voor-
zieningen in de Leidsche Rijn, 
enthousiast krijgen om de 
dome over te nemen. Na de 
toezegging van financiering 
door een aantal fondsen, een 
lagere kostenopgave door de 
makers van de dome en een 
extra bijdrage van Beyond  
en Van Steen zelf, kon er ver-
volgens daadwerkelijk met 
de bouw worden begonnen. 
Vanaf dat moment verliep  
het hele fabricage- en bouw-
proces in een onvoorstelbaar 
tempo en zonder tegenslagen. 
Het meest spectaculaire 

moment vond plaats op 7 mei 
2003, de dag dat de koepel in 
zijn geheel in een gigantische 
kraan werd gehangen boven 
de stalen basis en vervolgens 
daaraan werd bevestigd. De 
volgende dag werd het tent-
doek eroverheen gespannen 
en kon de dome als theater-
zaal in gebruik worden geno-
men. Direct na de voorstelling 
werd de koepel gedemonteerd 
en opgeslagen in containers, 
om vervoerd te worden naar 
de Leidsche Rijn, waar hij  
na de winter zou worden op -
gebouwd. Voor het tweede 
leven als cultureel centrum 
moesten de openingen tus-
sen de koepel en de borstwe-
ring beter worden afgesloten. 
Hiervoor werden door archi-
tect Wouter Klinkenbijl in 
samenspraak met Shigeru 
Ban glazen afdichtingen  
ontworpen. 
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1 3

1  Dwarsdoorsnede / 
aanzicht

2  Het frame van  
kartonnen kokers

3 Plattegrond
4  Het frame in de zand-

vlakte op IJburg
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2

1  Dansers rondom het  
houten kunstwerk van  
Klaas Kamphuis

2  Het zeil wordt over het 
frame gehesen

3  Shigeru Ban geeft uitleg, 
met links opdrachtgever 
Jeanette van Steen  
en rechts architect  
Wouter Klinkenbijl
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Taxon Groep bv CineMec Infotainment 
Centre in Ede

Ontwerpers Chris de Weijer / DP6 architectuurstudio en Walter Spangenberg / ABT Aannemer Welling Didam /  
Nelissen van Gerwen Planvorming en realisatie 1e en 2 e fase 1998 –2004

Juryoordeel
Langs de A12 bij Ede verscheen een van de eerste gebouwencomplexen in Nederland – een 

infotainment centre – die geïncorporeerd zijn in een geluidswal. Deze snelwegarchitectuur  

met een billboardfunctie – ‘geluidsscherm werd filmscherm’ – ging een stevige stap verder in 

vergelijking met de eerdere, meestal gestapelde glazen hightech gebouwen op zichtlocaties 

van bekende automerken. 

Initiatiefnemer, ontwikkelaar en eigenaar Gerben Kuipers heeft met veel persoonlijke moed  

en financiële inbreng dit complexe project – dat pas gedeeltelijk af is – ‘tegen de klippen op’ 

gerealiseerd gekregen. Aanvankelijk waren alle drie de betrokken bestuurslagen mordicus 

tegen, maar de provincie en gemeente gingen uiteindelijk ‘om’. Vanuit het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat lopen er echter nog procedures, omdat men door de opvallende  

verschijning de verkeersveiligheid in gevaar ziet komen.

Hoewel de jury op zichzelf dit soort innovatieve aan de infrastructuur gerelateerde projecten 

positief waardeert, wordt het resultaat van het ‘rodedozengebouw’ en de kwaliteit van de 

architectonische backstageorganisatie niet in alle opzichten goed genoeg gevonden om een 

nominatie te rechtvaardigen.

Bij de zuidelijke entree van 
Ede, aan de A12, is CineMec 
gerealiseerd. Een opvallend 
infotainmentcomplex dat 
behalve aan film ook plaats 
biedt aan congressen, expo-
sities, theatervoorstellingen 
en concerten. Het gebouw is 
ondergebracht in de beëindi-
ging van een kilometerslange 
geluidswal. Uit de met gras 
en bloemen begroeide wal 
steken de zalen aan beide zij-
den als vierkante rode dozen 
naar buiten. De gevels van de 
zalen worden met elkaar ver-
bonden door glaspuien, waar-
achter zich de foyers bevinden. 
Vanuit deze foyerruimtes 
hebben de bezoekers zicht op 
de snelweg. Door zijn felrode 
kleur, de grasdaken en de 
levensgrote billboards vormt 
het gebouw een absolute 
eyecatcher langs de A12.
De ruimtelijke oriëntatie  
binnen het gebouw is een 
belangrijk uitgangspunt 
geweest voor het ontwerp van 
het interieur. Vanaf het entree-
niveau heeft de bezoeker zicht 

op de centrale hal en de bios-
coopzalen. Na het bezoek aan 
de bioscoop wordt de bezoe-
ker naar de centrale hal geleid 
waar zich het ‘infotainment 
centre’ bevindt, waar activi-
teiten plaatsvinden die infor-
matievoorziening combineren 
met entertainment. Deze hal 
vormt het centrum van de 
‘uitgeholde’ geluidswal:  
trappen, zwevende vloeren 
en de naar binnen stekende 
bioscoopzalen bepalen hier 
het beeld. Op de bovenste 
verdieping bevindt zich de 
motor van het bedrijf, de  
projectieruimtes. Deze liggen 
naast elkaar, waardoor de 
bediening efficiënt kan 
geschieden. Kantoren, ver-
gaderkamers en de directie-
ruimtes zijn ondergebracht  
in een apart volume, met 
overzicht op de activiteiten  
in het hele gebouw. 
In het ontwerp is het dubbel-
gebruik op vele manieren 
toegepast. Zo zijn de zalen 
qua inrichting en akoestiek 
geschikt voor zowel films als 

congressen en kunnen de 
foyers ook dienen als exposi-
tieruimte en beursvloer. De 
projectiewanden vertonen 
films aan de binnenzijde en 
fungeren als etalage aan de 
buitenzijde en het grasdak 
zorgt niet alleen voor inpas-
sing in de omgeving, maar 
geeft bovendien een uitste-
kende isolatie voor geluid en 
warmte.
In 1997 ontwikkelde Gerben 
Kuipers, directeur-eigenaar 
van Taxon Groep bv, het idee 
om in het hart van de 
Gelderse Vallei een bioscoop-
complex te realiseren dat 
naast het vertonen van films 
ook plaats zou bieden aan 
congres-, expo-, theater en 
concertactiviteiten: infotain-
ment centre genoemd. Voor 
een succesvolle exploitatie 
moest een uitstekend bereik-
bare locatie gevonden  
worden. Kuipers had zijn oog 
laten vallen op een locatie 
naast de A12. Het terrein 
naast de groene geluidswal 
was in gebruik als motorcross-

gebied en al jaren was het de 
gemeente Ede niet gelukt om 
ontwikkelaars te interesseren 
er woon- of kantoorbouw te 
realiseren. Toen Kuipers met 
het idee kwam voor het ver-
maaksgebouw, stuitte dit in 
eerste instantie op bezwaren 
op het gebied van zowel de 
verkeersveiligheid als het 
vestigingsbeleid bij zowel de 
gemeente, de provincie, Rijks-
waterstaat als de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening (IRO) 
van het rijk. Ondertussen had 
het architectenbureau DP6 de 
brainwave gehad om het 
gebouw niet achter, maar ín 
de geluidswal onder te bren-
gen. Een idee dat inmiddels 
op veel andere plekken in 
Nederland navolging heeft 
gekregen. 
Dankzij de vasthoudendheid 
van Kuipers en het verras-
sende concept gingen de 
voornaamste betrokkenen 
uiteindelijk toch overstag  
en na een wijziging in het 
bestemmingsplan kon de 
bouw daadwerkelijk van start 

gaan. In de zomer van 1999 
werd de eerste paal geslagen 
en met drie zalen werd 
CineMec op 15 december 
1999 geopend. De eerste 
filmvoorstellingen konden 
dan ook in de kerstvakantie 
plaatsvinden, het hoogseizoen 
in de filmbranche. Dankzij de 
gefaseerde bouw was het 
mogelijk om ook de investe-
ring gefaseerd te laten plaats-
vinden. Na oplevering van 
zaal vier en vijf werd de bouw 
echter stilgelegd. De bank had 
51 procent van de aandelen 
verkocht aan een Belgische 
bioscoopketen, die het ont-
werp te duur vond en het 
concept van een ‘infotain-
ment centre’ wilde verlaten. 
In 2002 raakte desbetreffend 
bedrijf echter in financiële 
problemen en Taxon Groep 
kocht vervolgens de aande-
len terug. Zo kon het oor-
spronkelijke ontwerp van 
architectenbureau DP6 toch 
worden afgebouwd. 
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1 Foyer
2 Dwarsdoorsnede 
3  Plattegronden met 

geplande uitbreiding:  
Tweede verdieping 
Eerste verdieping 
Begane grond

4 Luchtfoto 
5 Gevel aan de snelweg 
6 Entreezijde 3
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W.J.M. Versteegh van Wijk Het Torentje  
in Groningen

Ontwerpers Eric de Leeuw / DAAD Architecten en W. Hoogland Aannemer Ger Ottevangers  
Planvorming en realisatie ca. 2000 –2005

Juryoordeel
‘Prettig eigenwijs’, zo kwalificeerde de jury deze inzending van een uitzonderlijk particulier 

woonhuis in het centrum van Groningen. Een geheel ‘onder regie’ uitgevoerd project met een 

grote inbreng van alle betrokkenen, waarvoor rustig de tijd is genomen. Een stoutmoedig 

gestapelde glazen toren van vijf bouwlagen in staalbouw – met een dakterras op de bovenste 

verdieping – waarvan de eerste verdieping ‘ontbreekt’. Een buitentrap zorgt voor de verbinding 

tussen de begane grond (atelier / werkplaats) en de woonverdiepingen. Op basis van een  

eigen idee van een van de initiatiefnemers heeft architect Eric de Leeuw de realisatie verder 

uitgewerkt en verzorgd.

In het liberale Groningen nu eens niet het verhaal van tegenwerkende gemeentelijke instanties, 

maar het stapsgewijs meedenken van de ambtelijke diensten en commissies. Particulier 

opdracht geverschap dat de verbeelding koestert, en daardoor iets toevoegt aan de gebouwde 

omgeving en het karakter van een dynamische stad.

De jury had plezier in de inzending. En ondanks enkele kanttekeningen bij de architectonische 

uitwerking, overheerste toch in ruimte mate de waardering en instemming met dit opmerkelijke 

private bouwproject. 

opdrachtgevers eigenlijk veel 
aantrekkelijker. DAAD maakte 
een maquette naar aanleiding 
van de ontwikkelde ideeën en 
op grond hiervan werd de 
bouwvergunning verleend. 
Omdat het geen uitgewerkt 
ontwerp betrof, stelde de 
gemeente als voorwaarde 
dat er contact zou worden 
gehouden met de afdelingen 
Stedenbouw en Welstand  
bij veranderingen van het 
ontwerp en de materialisering. 
Tevens was er de eis dat de 
dienst Bouwinspectie perma-
nent van de ontwikkelingen 
op de hoogte zou worden 
gehouden.
Tijdens de bouw bleven de 
opdrachtgevers nauw betrok-
ken, omdat Wouter Hoogland 
zelf als ‘opzichter en mede-
bouwer’ optrad. Zo kon de 
uitvoering van de ideeën die 
ter plekke ontstonden samen 
met de desbetreffende des-
kundige uitgedacht worden 
en gerealiseerd. Alle aspecten 
van de verschillende bouw-
fases werden voortdurend 

bediscussieerd en stapje 
voor stapje vorderde de  
realisatie. 
Voor de opdrachtgevers stond 
voorop dat ze trouw wilden 
blijven aan de oorspronkelijke 
ideeën. Het streven naar 
schoonheid bleef het doel, 
zelfs als dat vertragingen tot 
gevolg had. Zoals ze het zelf 
verwoordden: ‘Steeds bleek 
het resultaat van elk detail 
mooier en beter na de uitvoe-
ring dan we hadden verwacht, 
en van tevoren hadden 
bedacht.’ 

Het makelaarsechtpaar 
Wouter Hoogland en Hannah 
Versteegh had eind jaren 
negentig aan het Zuiderdiep 
te Groningen grond ver-
worven die aansloot op de 
eigen tuin van het woonhuis 
aan de Stationsstraat. In  
eerste instantie was het niet 
de bedoeling om deze kavel 
te bebouwen, maar slechts 
om het tuinoppervlak te ver-
groten. Vanuit de gemeente 
werd echter de uitdrukkelijke 
wens geuit om de straatwand 
aan het Zuiderdiep af te 
maken. Daarom heeft het 
echtpaar vervolgens besloten 
om een woonhuis op deze 
nieuw verworven plek te 
bouwen.
Het resultaat noemden ze  
Het Torentje. Op de begane 
grond bevindt zich het atelier 
en de presentatieruimte van 
het bedrijf van de opdracht-
gevers. Op de eerste verdie-
ping de tuin, op de tweede 
verdieping de woonkeuken  
en daarboven de woonkamer. 
De vierde verdieping is de 

slaapverdieping en de vijfde 
verdieping tot slot bestaat uit 
een dakterras. Het sparen van 
de tuin vormde het uitgangs-
punt van het ontwerp. Door 
deze als een vlak op te laten 
lopen richting Zuiderdiep, 
ontstond er ruimte voor de 
entree, de presentatieruimte 
en de berging op straatniveau. 
Het groen van de tuin dringt 
zo door tot aan het Zuiderdiep.
Het woonhuis is opgebouwd 
volgens het dubbele-doos-
principe. De buitenschil van 
het gebouw is geheel in glas 
uitgevoerd. Het gebied tussen 
binnen- en buitenschil functio-
 neert als serre, omloop,  
balkon en hal. Deze zone 
accumuleert de warmte, waar-
door minder energie verbruikt 
wordt omdat alleen de binnen-
doos verwarmd hoeft te  
worden. Er zijn nog meer 
milieuvriendelijke maat-
regelen genomen. Er wordt 
bijvoorbeeld gebruikgemaakt 
van zonne-energie voor de 
warmwatervoorziening en de 
verwarming. Ook wordt het 

regenwater voor de planten 
en het grasdak opgevangen 
in ‘regenzuilen’ met een 
capaciteit van 400 liter met 
gebruik van een waterkelder 
uit 1750. 
Het eerste ontwerp was van 
de hand van Wouter Hoogland 
zelf. De gemeente ging in 
principe akkoord met het 
idee, maar wilde dat de 
detaillering door een archi-
tect verzorgd zou worden.  
De opdrachtgevers betrokken 
daarom Eric de Leeuw van 
DAAD Architecten bij het 
project. Ze vonden elkaar in 
het idee om samen een bij-
zonder project te realiseren, 
waarbij de aandacht voor het 
proces en het ontwerpen op 
de werkvloer zélf centraal 
stond. De architect moest zich 
dus inschikkelijk tonen wat 
betreft zijn rol als architect. 
De Leeuw vroeg in reactie op 
de eerste gedachten of hij een 
suggestie mocht doen met 
betrekking tot het ontwerp. 
Het concept dat daaruit 
voortkwam, bleek voor de 

Voorgevel aan het Zuiderdiep 
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 1 Maquette 
 2 Situatie 
 34  Tijdens de bouw 
 5 Achterzijde 
 6  Van boven naar beneden: 

Vierde verdieping 
Derde verdieping 
Tweede verdieping 
Eerste verdieping 
Begane grond

5
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Lijst van inzendingen
Per plaatsnaam achtereenvolgens: de opdrachtgever / inzender, de naam van het project en de architect(en)

Twee ingezonden projecten, de herinrichting openbare ruimte Maastrichtkwartier in Almere van de Alliantie 
Flevolanden en de herinrichting Afrikaanderpark van de deelgemeente Feijenoord te Rotterdam, werden door 
de jury gezien als gebiedsontwikkeling. Beide inzendingen kunnen in principe in de ronde 2007 participeren.

Aalburg

1
Gemeente Aalburg
Jongerencentrum EFS
Casper Schuuring /  
Monk architecten

Adorp

2
Paul en Gaby Schuurmans
Woonhuis Adorp
Gerbrich Anne Kooi,  
Henk Kooi /  
Signatuur Architecten

Alkmaar

3
J.A.P. van de Leygraaf
Villa de Lange
Rob de Vries /  
Architectenatelier Rob de Vries

Almelo

4
ROC van Twente
Nieuwbouw  
Onderwijslocatie ROC  
van Twente
Syb van Breda / Royal 
Haskoning Architecten

5
Schoolbesturen St. Katholiek 
Onderwijs St. Bernardus en 
Openbaar Primaire Onderwijs
Twee scholen onder één dak
John Velthuis, Gerrit Velthuis /
Architectenbureau  
John Velthuis

6
Gemeente Almelo
MFA Eninver
Vera Yanovshtchinsky /  
Vera Yanovshtchinsky 
Architecten bv

Almere

7
Stichting AAP
Chimpansee-complex
Vasili Popov / Popov Architecten

8
Ontwikkelingscombinatie 
Almere Hart cv
Almere Stadshart 
Christian de Portzamparc  
(de Citadel), René van Zuuk 
(The Wave, foto)

Almkerk

9
Schouten Almkerk bv 1

Showroom bedrijfswagens 
Iveco Schouten
Timmer Architekten

Amsterdam

10
Gemeente Amsterdam /  
Hans Gerson / Jan Wolff
Muziekgebouw aan ’t IJ /  
BIMHUIS
Kim Herforth Nielsen / 3xN

11
Gemeente Amsterdam /  
Dienst Infrastructuur,  
Verkeer en Vervoer
P+R-voorzieningen Sloterdijk 
en Zeeburg
Rowin Petersma /  
Citythoughts Architects i.s.m. 
Thomas Elshuis

12
Gemeente Amsterdam /  
Dienst Infrastructuur,  
Verkeer en Vervoer
Bedieningspost 
Westerkeersluis
Gerrit de Vries,  
Rindert Gerritsma /  
LUX Architecten, inmiddels 
ZICHT Architecten

13
BPF Bouwinvest
Het Kwartier
Lucien Lafour /  
Architectenburo L. Lafour  
& R. Wijk, R. Uytenhaak / 
Architectenbureau  
Rudy Uytenhaak

14
Stadsherstel Amsterdam NV 2

Pakhuis De Zwijger
André van Stigt / 
Architecten bureau J. van Stigt bv

15
De Principaal
Lloyd Hotel en Culturele 
Ambassade
Nathalie de Vries / MVRDV 

16
Woonstichting De Key
UvA-dek
Felix Claus / Claus en Kaan 
Architecten

17
Delta Forte
Florijn en FuturA
Van Schagen Architecten 
(Florijn), Maccreanor Lavington, 
Manon Pattynama,  
Roelf Steenhuis (FuturA)
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28
Latei Projectontwikkeling
La Fênetre
Rudy Uytenhaak /  
Rudy Uytenhaak  
architectenbureau bv

29
Shell International bv
Uitbreiding en renovatie  
Shell Hoofdkantoor
Niek van Vught /  
Architectenbureau Ellerman, 
Lucas, Van Vught,  
Miel Karthaus /  
Braaksma & Roos Architecten

30
Provastgoed Nederland
Centre Court
KOW architecten,  
Copijn Utrecht, 
Tuin- en Landschaps - 
architecten bv

Dokkum

31
Woningcorporatie Dongeradeel
Herstructurering 
Watertorenbuurt
Beatrice Montesano /  
KAW Architecten

Dordrecht

32
Krispijn Wonen
Vincent van Goghbuurt (fase 1)
T.J. Malschaert /  
Lugten Malschaert Architecten

Dronten

33
Oost Flevoland Woondiensten
Renovatie Dronten  
Centrum Noord
Architectenbureau 19  
Het Atelier

Ede

34
Taxon Groep bv
CineMec, infotainment centre
Chris de Weijer /  
DP6 architectuurstudio

Eefde

35
Marc en Hannelore  
Majoor-Scholten
Wolzak
Bjarne Mastenbroek,  
Ad Bogerman,  
Elke Demyttenaere,  
Remco Wieringa / SeARCH

Eindhoven

36
Trudo,CRA  / Tiemstra Beheer /  
Gemeente Eindhoven
Baekelandplein
Paul Diederen / diederendirrix,  
Odeon Architecten,  
Van Helmond Zuidam

Enschede

37
Domijn Woningcorporatie 2

Eekenhof in Roombeek
Felix Claus /  
Claus en Kaan Architecten 

Amsterdam / Utrecht

18
De Groep van Steen /  
Jeannette van Steen
OAK-dome
Shigeru Ban /  
Shigeru Ban Architects,  
Mick Eekhout /  
Octatube Space Structures bv

Apeldoorn

19
Gemeente Apeldoorn /  
NV Schouwburg en 
Congrescentrum Orpheus
Nieuwbouw en renovatie  
van Schouwburg en 
Congrescentrum Orpheus
Dickens van der Werff,  
Herman Hertzberger /  
Architectuur studio  
Herman Hertzberger

Arnhem

20
ArtEZ hogeschool  
voor de kunsten /  
W.S. Hillenius
Nieuwbouw faculteit Theater
Hubert-Jan Henket /  
Hubert-Jan Henket Architecten

Breda

21
Ronald Free en Karin Stibbe
Huisjeshuis
Arco Zweistra / Studio NL-D

Breskens

22
Woongoed Zeeuws Vlaanderen
Hooge Platen
Frederik Jacobs /  
Rienks DBM Architecten,  
Berith Keiser Ontwerpen

Bussum

23
Heijmans IBC  
Vastgoed Regio Oost
St. Vituskerk
AB2 Architecten

Den Bosch

24
Gemeente Den Bosch
Stadskantoor en  
bestuurscentrum
Dirk Jan Poste l/  
Kraaijvanger·Urbis

Den Burg / Texel

25
Chr.E. Mees-Henny
Recreatiewoning  
‘ ’t Hutje op de hei’
Paul van Panhuys

Den Haag

26
Vestia Den Haag Zuid-Oost
Nieuw Spoorwijk (fase 1)
Wytze Patijn /  
KuiperCompagnons

27
Vestia Den Haag Scheveningen
De Olieberg
Theo Kupers,  
Floris le Conge Kleyn /  
N2 architekten
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Haarlem

48
Gemeente Haarlem /  
de Toneelschuur
De Toneelschuur
Joost Swarte; Henk Döll /  
Mecanoo

49
Gemeente Haarlem
Nieuwbouw poppodium 
Patronaat
Paul Diederen / diederendirrix

50
Het Sint Jacobs Godshuis
Het Jacobs Godshuis
Paul Toornend / PRJ Toornend

51
Blauwhoed 2

Schoolenaer
Herman Hertzberger,  
Patrick Fransen /  
architectuurstudio  
Herman Hertzberger

Haarlemmermeer

52
Stichting Kunstfort Vijfhuizen
Atelierwoningen Kunstfort 
Vijfhuizen
Jaco Woltjer Architect

53
Schiphol Real Estate /  
Schiphol Group
Uitbreiding WTC Schiphol 
Airport
Jan Benthem /  
Benthem Crouwel Architekten, 
Naco

Hengelo

54
De Beurs  
Vastgoedontwikkeling vof /  
Bibliotheek gemeente Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Daan ter Avest, Rob 
Beerkens / MAS Architectuur

Heteren

55
De heer en mevrouw J.G.M. 
Kuijpers
Renovatie / restauratie  
boerderij De Steeg
Otto van Dijk /  
Architectenburo Otto van Dijk

Horst aan de Maas

56
Dichterbij
KDC Twinkeling
De Jong Gortemaker Algra 
Architecten en Ingenieurs,  
Erik de Jong /  
Beelding architectuur /  
stedenbouw

Leeuwarden

57
Christelijke Hogeschool 
Nederland
Nieuwbouw en verbouw 
Christelijke Hogeschool 
Nederland
T. van Rutten / BRTArchitecten

Geldrop-Mierlo

38
Wooninc.
Plan St. Cyr
Fons Verheijen,  
Wouter Fokkinga /  
VVKH Architecten, Tom Veeger /  
Van den Pauwert Architecten

Gemert-Bakel

39
De heer en mevrouw Mulders
Mulders Residentie
Reinier Witteveen

Goes

40
Walcherse Bouw Unie bv
Parkhof Prins van Oranje
J. Fierloos /  
architectenburo Fierloos

Goirle

41
Stichting voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs 
voor langdurig zieke kinderen
Scholengemeenschap De Keyzer
Ton van der Hagen,  
Walter van der Hamsvoord /  
Architecten Werkgroep

’s-Gravendeel

42
Christelijke Woningstichting  
’s-Gravendeel
De Spinhof
J.W. Hoste,  
T. van der Laan Bouma /  
Van der Laan Bouma 
Architekten

Groningen

43
Universitair Medisch  
Centrum Groningen
Poliklinische apotheek  
De Sprong / UMCG
Hans Verhoeven / MV Kwadraat

44
Stichting Der Aa-kerk 
Groningen
Remonstrantse kerk
Moriko Kira

45
TCN SIG Real Estate
Mediacentrale
Henk Spoelstra /  
De Zwarte Hond

46
Menzis Zorgverzekeraar
Menzis Kantoor
Pero Puljiz, Branimir Medić  /  
de Architekten Cie.

47
Mevrouw W.J.M. Versteegh 
van Wijk
Het Torentje
Eric de Leeuw /  
DAAD Architecten
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Rotterdam

66
Tijs van Ruiten
Body House
Jan Willem van Kuilenburg /  
MONOLAB Architects

67
Oogziekenhuis / Kees Sol,  
Frans Hiddema
Oogziekenhuis Rotterdam
Joost Koldeweij /  
Architectengroep Duintjer,  
De Jong Gortemaker Algra /  
Architectenbureau Koldeweij bv, 
Marijke van der Wijst /  
bureau Van der Wijst
Wim Poppinga / Buro Poppinga
Kunstadvies Ineke van Ginneke

68
Th.W. Termaatstichting
Th.W. Termaathuis
Daan ter Avest /  
MAS  Architectuur

69
Piet en Aad Wieringa
Woonhuis Katendrecht
René Heijne, Jacques Vink /  
RUIMTELAB

70
Stichting STC-Group /  
E. Hietbrink
Scheepvaart en  
Transport College
Willem Jan Neutelings,  
Michiel Riedijk /  
Neutelings Riedijk Architecten bv

71
Com.wonen
Pilot vernieuwing  
Tuindorp Vreewijk
Wytze Patijn /  
KuiperCompagnons

72
WiMBY!
SchoolParasites
Alex van de Beld / Onix,  
Barend Koolhaas / Ol,  
Christoph Seyferth (foto)

Schiedam

73
Nolet Vastgoed bv
Renovatie en nieuwbouw  
distilleerderij Nolet
Peter Vermeulen /  
Van Mourik Vermeulen 
Architecten bv

Sliedrecht

74
Archidome Holland bv
Bouwen aan de Dijk
E.A. Franke /  
Franke Architecten

Soest

75
De heer R. van Steendelaar  
en mevrouw T. Mastenbroek
Tuinpaviljoen als lichtvang  
in historisch dorpsgezicht
Theo Rooijakkers,  
Paddy Tomesen /  
Rooijakkers + Tomesen 
Architecten
 

Lelystad

58
Ontwikkelingsmaatschappij 
Stadshart Lelystad
Zilverparkkade
Henk Scholten,  
Marnix van der Scheer /  
AAS Architecten, Jos Abbo /  
Jos Abbo Concept bv,  
Erick van Egeraat /  
Architectenbureau EEA,  
René van Zuuk /  
R. van Zuuk Architecten,  
Rob Bakelaar /  
Tekta Architecten,  
Jeroen van Schooten /  
Meyer en Van Schooten 
Architecten, Pim van der Ven /  
Mei. Architecten en 
Stedenbouwers,  
Bjarne Mastenbroek /  
SeARCH bv, Paul van Bussel /  
De Zwarte Hond,  
Manon Pattynama /  
Pattynama Ahaus, Rijk Rietveld /  
Rietveld Architecten,  
Jouke Post / XX Architecten

Maastricht

59
Servatius Woningstichting
Dagverblijf voor ouderen
A3K Architectuur Atelier  
Ab König

Middelburg

60
Ontwikkelingsmaatschappij  
De Veersche Poort vof
Hof Sint Jan ten Heere en  
Hof Weyde Line
Archituurstudio Herman 
Hertzberger

Nijmegen

61
Bart Kunst in huis /  
Bart Hoogwegt
Bart Kunst in huis
Marco van der Wel /  
024 Architecten, Ellen Vaal /  
Nieuwe Waren Interieurontwerp

62
Pompestichting Nijmegen
Uitbreiding Pompestichting
Gudule Martens,  
Ytzen Tamminga,  
Han Doornebosch /  
SBH Architecten

Oisterwijk

63
Star Teks bv 2

Nieuwbouw Star Sock bv
P.F.H.M. van Gisbergen /  
Architektenburo snijders,  
van stekelenburg en  
van gisbergen

Oosterhout

64
Staatsbosbeheer
De Follies van Dorst
Berno Strootman /  
B+B, Pjotr Müller,  
Jeroen Doorenweerd, 
Robbrecht en Daem,  
Frank Bezemer, Jeroen Veenstra

Rhenen

65
Architectenbureau  
Paul de Ruiter bv
Schoutenboomgaardweg
Paul de Ruiter /  
Architectenbureau  
Paul de Ruiter
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86
NV Afvalzorg Holding
Beheers- en  
informatie centrum Nauerna
J.D. Kerste /  
Kerste-Meijer architecten

Zoetermeer

87
Stichting Bouwhuis
Bouwhuis
B.J. Sybesma /  
Klunder Architecten

Zwijndrecht

88
Forta 2

Zonnestein /  
Eemstein – De Bakens
R. van Leeuwen /  
Kokon Architecten  
& Ingenieurs,  
Gerard Groosman 
Architectuurstudio

Zwolle

89
Gemeente Zwolle
Theater De Spiegel
Martien van Goor /  
Greiner Van Goor Architecten

Stede Broec

76
Gemeente Stede Broec
Nieuwbouw Praktijkschool 
Westfriesland, Grootebroek
L. Hoenderboom /  
Architectenbureau  
A.A. Bos & Partners

Tilburg

77
VOF Ave Maria
Appartementencomplex  
Ave Maria
Peter van Hoogmoed /  
Storimans, Wijffels,  
Van Hoogmoed Architecten

78
Waterschap De Dommel
Nieuwbouw RWZI  
Tilburg-Oost
Architectenbureau Archon

79
De Wilde Projektmanagement bv
Witbrant Oost
Jacq. de Brouwer /  
Architectenbureau  
Bedaux de Brouwer,  
Erna van Sambeek /  
Architectenbureau  
Van Sambeek van Veen

Utrecht

80
Edwin Oostmeijer 
Projectontwikkeling bv
Het Bolwerk
bOb van Reeth,  
Christine de Ruijter,  
Jan Verrelst /  
AWG Architecten

81
Gemeente Utrecht /  
Projectbureau Leidsche Rijn
Geluidswering langs de A2
Kas Oosterhuis / Oosterhuis.NL, 
Fons Verheijen /  
VVKH Architecten 

82
Spoorwegmuseum /  
Paul M.L. van Vlijmen
Het Spoorwegmuseum
Gert-Jan de Jong,  
Mart-Jan Oosterveld /  
ARC2 architectuurstudio 
(nieuwbouw)
Leo Wevers /  
Vlaardingerbroek & Wevers 
(restauratie)

Venlo

83
P.J.M. Post en  
M.E.W. van der Linden
Woonhuis PPML
Bert Dirrix / diederendirrix
 

Vught

84
Stichting Nationaal  
Monument Kamp Vught
Nieuwbouw en herinrichting 
Nationaal Monument Kamp 
Vught
Felix Claus /  
Claus en Kaan Architecten

Zaanstad

85
Witkamp Vastgoed Beheer
Bedrijvencomplex Assendelft
BON Architectuur

1  Voldeed niet aan inschrijvingscriteria.
2   Onvoldoende gerealiseerd. Kan in principe in 2008 meedoen met geactualiseerde inzending.
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De portretten van de vijf genomineerde opdrachtgevers (2-6) en de jury (48-49) zijn van fotograaf 
Annaleen Louwes. Ze zijn het resultaat van een speciale foto-opdracht verleend door het  
projectbureau Gouden Piramide.
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De beschrijving en de vermelde gegevens van de gepubliceerde projecten zijn gebaseerd op het  
materiaal zoals dat door de deelnemers aan de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap,  
de Gouden Piramide 2006, is ingezonden. 
Dit kan hebben geleid tot een zekere inconsistentie bij het behandelen van de verschillende projecten. 
Uitgever, redactie en organisatie zijn niet verantwoordelijk voor later gebleken onjuistheden of foute 
dan wel onvolledige vermelding van gegevens over de projecten van de inzenders.
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Bijna honderd opdrachtgevers in Nederland hebben een architectonisch project ingezonden voor de 

Gouden Piramide 2006, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Niet alleen projectontwikke-

laars, gemeenten en corporaties, maar ook particulieren, onderwijsinstellingen, bedrijven, culturele stich-

tingen en een monumentenorganisatie. Al deze projecten bieden een panoramisch beeld van de meest 

recente architectuur in Nederland.

In Een land van architectuur worden de beste vijftien plannen, waaronder de vijf genomineerden en de win-

naar, gedocumenteerd en beschreven. De keuzes en overwegingen van de jury om uit al die verschillende 

projecten – van woonhuizen, theaters tot geluidswerende voorzieningen langs de A2 – een winnaar aan te 

wijzen, worden uitgebreid verantwoord.

In drie essays komt de problematiek aan de orde van het opdrachtgeverschap in relatie tot  

de recente architectuurproductie in Nederland. Rijksbouwmeester Mels Crouwel ten slotte beschrijft de 

betekenis van het rijksbouwmeesterschap, dat dit jaar 200 jaar bestaat.


