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Architectuur is dit jaar het onderwerp van de Gouden Piramide 2008, de rijksprijs voor inspirerend opdracht
geverschap. Bijna honderd projecten zijn door hun opdrachtgever aangemeld.
De beste vijftien inzendingen, waaronder de vijf genomineerden inclusief de winnaar, worden in dit boek 
beschreven en getoond vanuit het perspectief van de opdrachtgevers. Van het allereerste visioen van  
het gedroomde gebouw tot het concrete resultaat. Daarbij gaat het niet alleen om gemeenten, project
ontwikkelaars en corporaties, maar ook om particulieren, bedrijven, culturele instellingen, zorg instellingen 
en scholen. 
De gedocumenteerde projecten worden voorafgegaan door drie essays en een interview met de nieuwe 
rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol. De essays gaan nader in op tendensen die onder de inzendingen 
te signaleren zijn. Indira van ’t Klooster ondervraagt de steeds grotere groep architecten die zelf risico
dragende projecten ontwikkelen. Janny Rodermond schrijft over de nieuwste generatie zorggebouwen 
waarin verschillende soorten zorg samen met andere functies zijn ondergebracht. Projectontwikkelaar 
Marcel Loosen laat zijn licht schijnen over de huidige rolverdeling binnen het bouwproces en bepleit  
het bestaansrecht van de ‘pure’ ontwikkelaar.

Met dvd van de tv-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.
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Voorwoord
Het ministerie van VROM trilt af en toe op zijn grondvesten door het heien van palen die tot 
op het zand de grond in moeten. Bouwputten omringen het ministerie. Aan de zuidkant is op 
de plek waar een jaar geleden nog woongebouw de Zwarte Madonna stond een diep gat 
zichtbaar, omgeven door damwanden. De komende jaren zullen hier de nieuwe ministeries 
van Justitie en Binnenlandse Zaken verrijzen. Aan de noordkant wordt hard gewerkt aan de 
vernieuwing van Den Haag Centraal Station. En daarnaast komen nieuwe gebouwen en voor-
zieningen aan het Anna van Burenplein, dat veel meer dan nu een publieke functie moet  
krijgen. Zo gaat het op veel plaatsen. Nederland is nooit af. 
Vanaf het ogenblik dat een eerste paal de grond in gaat, of wanneer wat later de contouren 
van de nieuwe bebouwing zichtbaar worden, duurt het nog een hele tijd voordat een gebouw 
wordt opgeleverd. Pas dan kan het door zijn gebruikers daadwerkelijk worden ‘ingenomen’.
Wat voor velen letterlijk onzichtbaar blijft, zijn de inspanningen die een opdrachtgever moet 
verrichten in de jarenlange periode voorafgaand aan de uitvoering, maar zeker ook tijdens de 
bouw. Want een eerste visioen is één, daarna begint pas het echte werk. Hoe organiseer je  
de noodzakelijke samenwerking met en tussen tal van partijen en belangen? Hoe ga je om met 
vertragingen en tegenvallers? En bovenal, hoe hou je de ambitie van het eerste uur hoog tot 
en met de uiteindelijke realisatie? Opdrachtgevers die daarin slagen, moeten wel beschikken 
over een grote mate van deskundigheid, veel creativiteit en een niet-aflatende bezieling.  
Dat zijn criteria die iemand tot een ‘inspirerend opdrachtgever’ maken.

Dat er ook anno 2008 voorbeeldige opdrachtgevers actief zijn, blijkt uit de vele voortreffelijke 
inzendingen in deze ronde met het thema architectuur. De 99 inzendingen zijn afkomstig van 
projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten, particulieren, bedrijven, stichtingen, scholen, 
universiteiten, architecten, provincies en waterschappen. Verspreid over het gehele land en 
met een enorme diversiteit aan projecten. Behalve veel nieuwbouwprojecten valt op dat zo’n 
40 procent van de inzendingen renovatie, restauratie, herbestemming, verbouw of reconstructie 
betreft. Wellicht tekent zich hier een nieuwe tendens af die samenhangt met een duurzamer 
(her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. Ik hoop daar de komende jaren een stijgen-
de lijn in te mogen waarnemen en ik zal dat waar mogelijk stimuleren. Want het is essentieel 
dat we op duurzame wijze omgaan met onze ruimte, energie en materialen. Uit klimaat- en 
energieoverwegingen, maar ook uit oogpunt van ruimtelijke en architectonische kwaliteit.  
Bij dat laatste gaat het immers niet alleen om belevings- en gebruikswaarde, maar ook om 
toekomstwaarde.
 
Met tal van grote en kleinere ruimtelijke opgaven voor de boeg blijft ook de komende jaren 
het bevorderen van goed opdrachtgeverschap onverminderd van belang. In de nieuwe  
architectuurnota ‘Een cultuur van ontwerpen’, die eind juni dit jaar samen door collega Plasterk 
van OCW en mij is uitgebracht, vormt opdrachtgeverschap een rode draad, zowel bij het rijk 
zelf als bij andere partijen. In de jongste architectuurnota vormt de verbetering van het eigen 
opdrachtgeverschap van het rijk een van de drie speerpunten: in alle relevante rijksprojecten 



en -programma’s krijgt het ontwerp voortaan een vaste en sterke positie. Van incidentele 
impulsen en voorbeeldprojecten naar een structurele en vroegtijdige aandacht voor het  
ontwerp. Dat gebeurt in de vorm van protocollen en andere vaste afspraken. 
De nieuwe nota besteedt, behalve aan diverse onderwerpen als particulier opdrachtgeverschap, 
de architectuurinstellingen en Europese aanbesteding, aandacht aan twee andere speerpunten. 
Er komt een stimuleringsprogramma ter versterking van de positie van het stedenbouwkundig 
ontwerp als regisserende en integrerende discipline. De potentiële kracht van het steden-
bouwkundige ontwerpen op het projectoverstijgende niveau — van buurt tot regio — komt in 
de huidige praktijk onvoldoende tot zijn recht. Die onbalans draagt in belangrijke mate bij aan 
het gevoel van ‘verrommeling’ en de onvrede met de kwaliteit van de leefomgeving in het 
algemeen. Bij veel actuele opgaven is de kwaliteit van het resultaat in hoge mate afhankelijk 
van de integrale samenhang op de verschillende schaalniveaus. Het derde speerpunt gaat 
over herbestemming en herontwikkeling. Naar het zich laat aanzien zullen de komende jaren 
op grote schaal gebouwen, complexen en terreinen vrijkomen. In de steden gaat het bijvoor-
beeld om schoolgebouwen, gevangenissen, postkantoren, religieus erfgoed, psychiatrische 
instellingen, industriële complexen en defensieterreinen, maar ook om leegstand op bedrijven-
terreinen en in woonwijken. In het landelijk gebied komen agrarische gebouwen vrij door 
schaalvergroting en functieverandering in de landbouw. Herbestemming of herontwikkeling 
is belangrijk voor de vitaliteit van de steden en behoud van groen en open ruimte rond de  
steden. Een bijzondere culturele en of architectonische betekenis — een herkenbare  
identiteit — is nog een belangrijk extra argument voor zorgvuldige herbestemming. 
Met het benoemen van deze speerpunten willen mijn collega’s en ik een kwaliteitsimpuls 
geven aan het stedenbouwkundig ontwerpen en aan de opgaven voor herbestemming en  
herontwikkeling. Van opdrachtgevers verwachten we veel in dit opzicht.
 
Dit boek presenteert de vijf genomineerde opdrachtgevers met een uitgebreide toelichting en 
veel beeldmateriaal. Bijgevoegd is een dvd met een viertal tv-uitzendingen van de AVRO, 
waarin voor een breed publiek inzichtelijk is gemaakt wie deze opdrachtgevers zijn, wat hun 
visioenen waren en hoe zij deze uiteindelijk hebben weten te verwezenlijken. 
Het hoge niveau van de inzendingen en de rijke schakering daarvan komt mede tot uitdruk-
king in de beschrijving van tien andere inzendingen in deze publicatie. De beraadslaging van 
de jury heeft als uitkomst van een intensief beoordelingsproces geleid tot de voordracht van 
één winnaar. Dat dit tot het einde toe ongemeen spannend is geweest, valt te lezen in het 
hoofdstuk over de rondgang van de jury. De keuze die gemaakt is, onderschrijf ik van harte 
mede namens mijn collega-bewindslieden van OCW, LNV en VenW.
Edwin van Huis toont dat hij  met de realisatie van het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid te Hilversum een zeer inspirerende prestatie heeft geleverd en daarmee de terechte 
winnaar is van de Gouden Piramide 2008. 

dr. Jacqueline Cramer
de minister van Ruimte en Milieu
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waren die voorbeeldig opdrachtgeverschap belonen. Meestal valt een gebouw of een architect 
in de prijzen. Opdrachtgever zijn is en blijft mensenwerk, terwijl de opdrachten steeds  
complexer worden. Om tot een goed resultaat te komen, wordt de samenwerking tussen de 
vele deelnemende partijen steeds belangrijker. Goede samenwerking moet worden beloond. 
Een prijs als de Gouden Piramide is heel belangrijk, ook als voorbeeld voor anderen.

Wat zou je na drie jaar rijksbouwmeesterschap bereikt willen hebben?

Toen ik als architect begon kwam het ontwerp in het bouwproces vooraan, en niet de regels 
en het geld zoals tegenwoordig. Dat gaf kansen, maar die durf is verdwenen. Tegenwoordig is 
er een mentaliteit van op zeker spelen, niemand durft zijn nek uit te steken. De pioniersmenta-
liteit van vroeger moet weer terug, maar dan gericht op de toekomst.
Een belangrijke opgave voor de komende tien jaar wordt de geïntegreerde gebiedsontwikkeling, 
de verdichting van onze steden op een duurzame manier. We moeten weer stukken stad 
maken waar we trots op kunnen zijn, zoals wij nu nog steeds trots zijn op het werk van 
Berlage in Amsterdam en van Dudok in Hilversum. In ons kleine landje willen we graag groen 
wonen en kunnen recreëren, met een menging van functies en met openbare ruimte waarin 
we elkaar kunnen ontmoeten. Ik verlang naar dat soort geïntegreerde stedenbouw in deze 
tijd, maar dan wel op een eigentijdse manier. Daarvoor moeten nieuwe oplossingen worden 
gevonden, want traditionele invuloefeningen voldoen op die schaal niet meer. Vaak wordt bij 
de aanleg van een nieuw woongebied niet nagedacht over de continuïteit ervan. Er worden 
woningen gebouwd, maar werkgelegenheid of voorzieningen zijn er niet. Alle beleidsstukken 
hebben het over het belang van functiemenging, maar in werkelijkheid zie je dat bijna nergens 
terug. Zo’n wijk vergrijst op den duur en dan trekken de mensen weg. Dat moet anders en om 
dat goed voor elkaar te krijgen, zijn stedenbouwkundige vaardigheden nodig.
De eerstkomende periode zal veel van mijn aandacht uitgaan naar de Europese aanbestedingen. 
Kleine bureaus maken nu geen kans meer om een publieke opdracht te krijgen. De eisen worden 
zo hoog opgeschroefd dat alleen grote, gevestigde bureaus met hoge omzetten aan de 
gestelde eisen kunnen voldoen. Architecten hebben daar ontzettend veel last van. Een goede 
opdrachtgever zou ook voor een jonge architect moeten kunnen kiezen. Daarvoor hoeven de 
Europese regels niet te worden aangepast, want die bieden voldoende ruimte. De Nederlandse 
opdrachtgevers interpreteren die regels veel strikter dan nodig is. Bij Europese aanbestedingen 
gaat het om dezelfde risicomijdende mentaliteit: indekken in plaats van openbreken. 
Hiervoor zal een heel andere manier van werken gevonden moeten worden. Het zou mooi 
zijn als de Europese aanbesteding op één A4’tje past.
Verder zou ik met het college van rijksadviseurs ook meer maatschappelijke programma’s  
willen ondersteunen, zoals voor scholen en zorggebouwen. Gemeenten staan er nu vaak alleen 
voor. Ze hebben lang niet altijd de kennis en vaardigheden in huis om een goed programma 
van eisen te maken, vanuit een goede stedenbouwkundige inpassing en met een behoorlijk 
budget. Vanwege mijn eigen ervaring met dat type gebouwen weet ik dat ook daar nieuwe 
wegen moeten worden ingeslagen. Bij dit soort opgaven, met veel deelnemende partijen,  
is goede samenwerking heel belangrijk.
Niet alleen opdrachtgever en architect, ook burgers en adviseurs spelen daarin een rol. Daarbij 
kan ontwerpen in een vroeg stadium behulpzaam zijn. Ik zou willen pleiten voor een vragende, 
onderzoekende houding in het begin van het ontwerpproces. We moeten onszelf en anderen 

Ruim een maand vóór het aantreden van Liesbeth van der Pol als nieuwe rijksbouwmeester 
hadden we een gesprek in het verbouwde pakhuis waarin haar bureau Dok architecten is 
gevestigd. Als rijksbouwmeester blijft zij parttime aan haar bureau verbonden. De ruim zestig 
medewerkers zijn er aan het werk in één enorme, hoge en open ruimte met een prachtig uitzicht 
op een Amsterdamse gracht. Het is het eerste interview in haar nieuwe functie. Liesbeth van der Pol, 
de eerste vrouwelijke rijksbouwmeester, is als architect bekend geworden met de drie woon
torens de Rooie Donders in Almere, het met titanium beklede depot voor het Scheepvaart
museum in Amsterdam met zijn opvallende sculpturale vorm, de warmtekrachtkoppeling
centrale van cortenstaal op de Utrechtse Uithof en de felgroen gekleurde, volledig houten brede 
school De Kikker in AmsterdamOsdorp. Als ontwerper heeft zij met heel verschillende opdracht
gevers veel ervaring opgedaan. Nu spreekt ze ook vanuit een andere positie over het opdracht
geverschap.
Het gesprek vond plaats daags na de bijeenkomst ‘Aankomst — Vertrek’, die werd gehouden ter 
gelegenheid van de wisseling van het college van rijksadviseurs, waarvan de rijksbouwmeester 
de voorzitter is. Van der Pol hield daar een inspirerende toespraak waarin ze duidelijk maakte 
dat zij juist vanuit haar vakkennis en ervaring als ontwerper wil gaan adviseren. Haar voor
ganger Mels Crouwel maakte de balans op van zijn vier jaar rijksbouwmeesterschap. Tijdens 
het gesprek kwamen we meermalen op deze bijeenkomst terug.

Wat is voor jou een inspirerende opdrachtgever?

Een goede opdrachtgever stimuleert de creativiteit van de architect. Vaak wordt gedacht dat 
architecten degenen zijn die het visioen oproepen, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is de 
opdrachtgever die als eerste een toekomstvisie heeft voor een plek. Daarna is het heel belang-
rijk dat beiden met bevlogenheid aan een mooi resultaat willen werken. Om dat te bereiken 
heb je die wisselwerking nodig. Daarnaast zijn beiden verantwoordelijk voor de economische 
kant en de proceskant van het project. Maar de verbeelding gaat altijd voorop.
Bij een steeds complexere bouwopgave komt juist dat in het gedrang. We zijn er inmiddels 
aan gewend geraakt om eerst de getallen op orde te krijgen en de verantwoordelijkheden af 
te bakenen. Vanuit dat perspectief wordt de zaak door ontwerpers verder ingekleurd. 
Inspirerend is dat natuurlijk niet. En het leidt ook niet tot het beste resultaat.
Onderling vertrouwen en plezier moeten ontstaan over inhoud en die moet je ontwerpender-
wijs met elkaar ontdekken. Randvoorwaarden en beperkingen in de gaten houden, gaat veel 
gemakkelijker vanuit een gezamenlijk enthousiasme over de inhoud. Wie naar een gebouw 
kijkt, denkt meestal niet als eerste aan de opdrachtgever, terwijl die wel een hoofdrol speelt.
Ik ben in 2006 jurylid geweest van de Gouden Piramide. Ik zou willen dat er meer prijzen 

‘Niets is erger dan een gebouw waarin  
de lucht stilstaat’
Marijke Beek in gesprek met Liesbeth van der Pol
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de ruimte geven om zijpaden in te slaan, we moeten het ontwerp leren gebruiken om eerst 
een aantal gedachtegangen te onderzoeken. Het is beter om niet direct vanuit één concept te 
denken en daar vervolgens aan vast te houden. Ik wil me met het college van rijksadviseurs 
graag inzetten voor dit soort ontwerpend onderzoeken, zodat we ontwerpenderwijs met 
opdrachtgevers en gebruikers gaan communiceren. Anders wordt veel op voorhand uitgesloten, 
alleen om risico’s te vermijden. 

Mels Crouwel noemde in zijn afscheidsspeech ook het ‘opengooien van de monumentenzorg’  

als aandachtspunt. Is het dat voor jou ook?

Ja, want monumentenzorg zou architectuurzorg moeten zijn. Het gaat om de zorg waarmee 
bestaande gebouwen, monumenten en in onbruik geraakte gebieden een nieuwe bestemming 
krijgen en om de manier waarop deze verandering vorm krijgt.
Als ontwerpers zijn wij altijd bezig in bestaand gebied, dat is de motor voor het nieuwe.  
Maar het bestaande moet wel kunnen bewegen; niets is erger dan een gebouw waarin de 
lucht stilstaat. We zijn tegenwoordig wel heel snel met slopen en opnieuw beginnen. Ik pleit 
ervoor om gebouwen die hun functie hebben verloren een tweede leven te geven. We moeten 
ontwerpen met respect voor het bestaande, en met een blik op de toekomst. 
De meeste gebouwen zijn voor een bepaalde functie gemaakt. Wanneer die verloren gaat, is 
er meestal geen naadloos passend nieuw gebruik te vinden. De nieuwe bewoner en het 
bestaande gebouw moeten allebei een beetje inschikken, waarbij de ontwerper zich door het 
bestaande moet laten verleiden. Als het goed is ontstaat er dan een fantastisch nieuw huwelijk. 
Een mooi voorbeeld is het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. De scheepsbouw is daar weg-
getrokken en in de oude, monumentale hallen is een heel nieuw cultureel leven op gang 
gekomen. Dat trekt nieuwe bewoners en een ander soort bedrijven aan, waardoor het gebied 
bruist als nooit tevoren. De opdrachtgever heeft daar zijn nek durven uitsteken. 
Mels heeft me ook aangeraden om meer naar buiten te treden, meer een ambassadeursfunctie 
te vervullen en architectuur te promoten. Veranderingen zijn alleen mogelijk door een bepaalde 
mening duidelijk over het voetlicht brengen. Zoals de film An Inconvenient Truth van Al Gore 
dat voor de milieubeweging heeft gedaan. De film was niet de oorzaak van de mentaliteits-
verandering die op gang is gekomen, maar als katalysator was hij bijzonder zichtbaar.  
De manier waarop een boodschap wordt gecommuniceerd, bepaalt of hij gezien en gehoord 
wordt. Een breed, publiek debat is nodig, zoals bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling, waarin 
professionals en burgers elkaar ontmoeten. Dat kan in de media beginnen.
Het vorige college van rijksadviseurs heeft de afgelopen vier jaar daarvoor de weg geëffend, 
het is ongelooflijk wat zij in die vier jaar hebben bereikt. Bij hun afscheid waren meer dan  
900 bezoekers aanwezig, dat laat al zien dat zij een goede bodem hebben gelegd voor de  
volgende groep. Zij hebben altijd op de inhoud gestuurd en nooit alleen op beleid. Er is duidelijk 
behoefte aan zo’n aanpak. Wij, de nieuwe groep rijksadviseurs, Yttje Feddes (landschap),  
Wim Eggenkamp (cultureel erfgoed), Ton Venhoeven (infrastructuur) en ik, kunnen op hun 
schouders staan. 

Publieke partijen hebben als opdrachtgever een andere verantwoordelijkheid dan de markt, daar 

ligt een spanningsveld. Wat vind je ervan als voor rijksopdrachten de architecten steeds vaker 

door de marktpartij worden geselecteerd in plaats van door de overheid?

Die publiek-private samenwerking lijkt voor het rijk inderdaad de toekomst te hebben. Tot nog 
toe zijn er goede ervaringen mee opgedaan, maar de resultaten zijn nu pas in aanbouw.  
We kunnen bij deze langlopende projecten nog niet beoordelen of dit de goede weg is.  
Want uiteindelijk telt natuurlijk alleen het tastbare.
Wel is duidelijk dat het rijk en de markt een goede samenwerking moeten opbouwen.  
Het grootste risico dat we lopen is dat de architect zijn onafhankelijkheid verliest, wanneer  
hij bij een van deze partijen wordt ingelijfd. Hij moet voldoende kennis en slagkracht in huis 
hebben om overtuigend te kunnen blijven adviseren. Het gevaar bestaat dat de architect in 
dat spanningsveld zijn creativiteit niet kan inzetten ten bate van het eindproduct, omdat  
hij daarvoor de ruimte niet krijgt. Onafhankelijkheid is heel belangrijk.
Een ander probleem is gebrek aan continuïteit bij de opdrachtgevers. Dat speelt vooral bij 
grote conglomeraten, waarbij de opdrachtgever uit meerdere marktpartijen bestaat. Niemand 
weet meer wie de verantwoordelijkheid heeft. Dat is bepaald niet de inspirerende opdracht-
gever waar we het eerder over hadden. Het is net als overal elders tegenwoordig, voordat je 
het weet is je contactpersoon alweer vervangen. Je komt iemand tegen die bij opdrachtgever 
X werkte en nu staat op zijn kaartje opdrachtgever Y. Dat is funest voor de kwaliteit. Vaak is 
de architect de enige die het proces van begin tot eind kent. Organisaties en bedrijven lijken 
zich niet te realiseren hoe essentieel juist de continuïteit en bevlogenheid aan de kant van de 
opdrachtgever zijn. Er is meer nodig dan managementcapaciteit alleen. Binnen een bedrijf is 
dat heel goed te organiseren. Een opdrachtgever kan in het begin aangeven: dit project duurt 
zeven jaar. Het kan heel goed worden, als jij eraan gaat werken en dan van a tot z blijft mee-
draaien. Architecten doen dat ook. Maar in plaats daarvan bestoken we elkaar met nieuwe 
perspectieven. Dat wisselen van poppetjes is echt een drama.

Wat is je ervaring met de gemeente als opdrachtgever?

Het zou geweldig zijn als gemeenten weer goede, vaardige stedenbouwers in dienst hadden. 
Want voor veel publieke projecten zijn zij nu de aangewezen opdrachtgevers. Vroeger werkten 
de meeste stedenbouwkundigen voor gemeenten. In de jaren negentig zijn die voor zichzelf 
begonnen of bij marktpartijen in dienst gegaan. De meeste gemeenten besteden hun steden-
bouwkundig werk tegenwoordig uit en bij gebrek aan stedenbouwers zijn architecten en 
landschapsarchitecten in dat gat gesprongen. Ze doen dat verdienstelijk, maar het zijn toch 
geen echte stedenbouwers. Stedenbouw als vak lijkt niet meer te bestaan, en er worden te 
weinig nieuwe stedenbouwkundigen opgeleid. Daar zou ik graag met onderwijsinstellingen 
verandering in willen brengen. Het maken van openbare ruimte, straatwanden, pleinen, 
groen en infrastructuur moet weer geleerd, en als vaardigheid ingezet kunnen worden.  
Er moet weer een generatie komen van bevlogen stedenbouwers.

Voor het aantreden van het nieuwe college van rijksadviseurs is de nieuwe architectuurnota  

door het kabinet vastgesteld. Had je daarbij betrokken willen zijn?

De architectuurnota Een cultuur van ontwerpen is gemaakt vanuit OCW, in nauwe samen-
werking met de ministeries van VROM, LNV en VenW. Het atelier Rijksbouwmeester en het 
college van rijksadviseurs hebben in dit proces een cruciale rol gespeeld. Toen bekend was 
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wie de nieuwe rijksadviseurs zouden worden, hebben we vanuit de coulissen meegelezen, en 
meer dan meelezen alleen. Wij zijn ongelooflijk blij dat de nota bij ons aantreden beschikbaar 
is. Eigenlijk had Defensie ook moeten ondertekenen. Zij hebben fantastische gebieden in 
bezit die een belangrijk onderdeel uitmaken van ons landschap. Ik zou hen willen uitnodigen, 
net als uiteraard EZ. De architectuurnota is dus ook onze nota, niet omdat die door ons is 
voorbereid, maar omdat die voor ons een basis is om mee verder te werken. 

Wat moet geregeld worden door de rijksoverheid en wat niet?

Sinds de Nota Ruimte geldt: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Decentraal is men 
enthousiast aan de slag gegaan. Maar over ‘centraal wat moet’ heeft het rijk onvoldoende  
helderheid geschapen. Het vorige college van rijksadviseurs heeft er in de Visie 2008+ terecht 
op aangedrongen dat alsnog te doen. Er moet — uiteraard op het juiste moment — meer duide-
lijkheid komen over waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Daar is niet alleen vanuit de 
overheid zelf behoefte aan, maar ook vanuit de markt en vanuit de burger. Dat in het ene 
gebied nauwelijks veranderingen mogelijk zijn, terwijl een ander gebied juist actief moet 
worden aangepakt, kan op een visuele manier worden overgebracht. De verbeelding, het  
ontwerp is een goed hulpmiddel om die afweging te kunnen maken. 

De afgelopen maanden heb je gesprekken met het veld gevoerd als voortraject voor je  

benoeming tot rijksbouwmeester. Die aanpak doet denken aan de open dialoog waarmee  

jij je bouwprojecten begint.

Ik heb met veertig ‘persoonlijke adviseurs’ gesproken, hoewel ik ze nooit zo heb genoemd.  
Al die mensen heb ik gevraagd op persoonlijke titel met me te praten, opdrachtgevers,  
aannemers, corporaties, ex-rijksbouwmeesters, mensen van cultuur- en onderwijsinstanties. 
Ik heb hun gevraagd: ‘Wat moet er in Nederland gebeuren en wat staat er op jouw agenda’? 
Mijn vermoeden dat we op een veel ondernemender manier aan de slag moeten gaan, werd 
door die gesprekken bevestigd. Iedereen heeft genoeg van onze voorzichtige, risicomijdende 
manier van doen en van het elkaar met contracten in de weg zitten. Die gesprekken waren 
geweldig! Ik heb er een ongelooflijk veelzijdig beeld van Nederland door gekregen. 
Ik ben ermee begonnen toen ik alle recente nota’s en adviezen over Nederland had doorge-
lezen. Die zijn belangrijk, maar ze bereiken nu vooral insiders, terwijl dat soort dingen breed 
gepresenteerd zou moeten worden. Ik zou liever een directe dialoog willen voeren.  
Met opdrachtgevers, de politiek, burgers en bouwers om iedereen enthousiast aan het werk 
te krijgen. Als rijksbouwmeester zou ik graag ontwikkelingen in gang willen zetten en niet 
alleen reageren op wat toevallig langskomt. Ik hoop dus vooral een stimulator te zijn.

Liesbeth van der Pol is rijksbouwmeester en architect/partner bij Dok architecten in Amsterdam.

Dit jaar dingen voor het eerst veel gebouwen in de zorgsector mee naar de Gouden Piramide. 
Met de verzelfstandiging van de zorg krijgen opdrachtgevers in deze sector meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Weliswaar is de nieuwe financieringssystematiek voor de gebouwen pas 
dit jaar daadwerkelijk ingegaan, maar de sector zelf is al eerder op afstand van het rijks beleid 
geplaatst. Deze veranderingen beginnen zich af te tekenen in de differentiatie in het opdracht
geverschap, in verrassende combinaties van functies en in het vervagen van de institutionele 
architectuur. 

Tot voor kort kon elke zorginstelling, onder bepaalde voorwaarden, bij de rijksoverheid  
aanspraak maken op specifieke budgetten voor de huisvesting. Deze budgetten waren aan 
strakke normen gekoppeld. Evenals in de vroegere sociale woningbouw werden de minimum-
normen doorgaans tegelijk als maximum gehanteerd. Zo kreeg de zorg haar sobere karakter. 
Terwijl de private rijkdom in de afgelopen twee decennia sterk toenam, verschraalden de  
budgetten voor zorggebouwen. Daardoor groeide de discrepantie tussen de kwaliteit van uni-
forme, institutionele zorgomgevingen en de gebouwen daarbuiten waarin het dagelijks leven 
zich afspeelt. Architecten en ontwerpopleidingen toonden bovendien weinig interesse voor 
deze programmatisch interessante en maatschappelijk relevante sector. De gedachte leek te 
zijn dat er geen eer aan te behalen viel. Veel verzorgings- en verpleegtehuizen zijn daardoor 
onverschilliger en anoniemer van karakter dan aanvaardbaar is. Zorggebouwen werden te 
vaak op routine ontworpen. Dit werd nog versterkt doordat een klein aantal bureaus via de 
gebruikelijke aanbestedingsprocedures de bulk van de gebouwen voor zijn rekening nam.  
Van innovatie was lange tijd nauwelijks sprake. De ‘doelgroepen’ zijn immers geen georgani-
seerde consumenten, die meer kwaliteit en differentiatie kunnen afdwingen.
Deze situatie verandert in hoog tempo. 
De veranderingen die zich nu aftekenen, zijn een gevolg van de verzelfstandiging van de zorg. 
Instellingen worden zich beter bewust van hun positie in stad, economie en samenleving.  
De keuze van huisvestingslocaties, het aangaan van nieuwe allianties en de architectuur van 
de gebouwen zijn daarbij cruciaal. In principe biedt dit volop kansen voor verbetering in deze 
vastgoedsector. De nieuwe financieringssystematiek van de zorggebouwen is grondig voor-
bereid; het gaat dan ook om een omvangrijke operatie. De zorgsector omvat immers voor 
tientallen miljarden euro’s aan vastgoed, waarin collectieve middelen zijn geïnvesteerd.  
Deze gebouwen zijn bedoeld om de meest kwetsbare groepen in de samenleving te huisvesten. 
Alleen daarom al is het noodzakelijk om de effecten van de nieuwe systematiek nauwkeurig 
te monitoren. Klopt het dat de marktwerking de ‘consumenten’ beter bedient? Of ontstaat er 
een segregatie, waarbij de kapitaalkrachtigen zorg op maat ontvangen, maar waarbij de 

Zorg in de knel tussen bureaucratie en markt 
Omnizorg Apeldoorn:  
Daklozen terug in het hart van de stad
Janny Rodermond
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‘onderkant van de markt’ er juist op achteruit gaat? Dat gevaar is niet denkbeeldig wanneer  
de kosten voor de zorg de samenleving boven het hoofd groeien.1

In de nieuwe systematiek zijn zorggebouwen ‘productiemiddelen’. De kosten van de huisvesting 
moeten doorberekend worden in de ‘productprijzen’ van de verleende zorg. Dit vereist van 
bestuurders en directies van zorginstellingen dat ze zich kennis van de vastgoedwereld toe-
eigenen, of het formuleren van een vastgoedstrategie uitbesteden aan professionals buiten de 
sector. De zorg is een van de weinige markten die de komende decennia zeker zullen groeien. 
Ontwikkelaars en corporaties zijn daarom in de afgelopen jaren al begonnen de minst risico-
volle onderdelen naar zich toe te trekken. Daartoe behoort de huisvesting voor de ‘zilveren 
generatie’, vaak aangevuld met verschillende varianten van zorgverlening. De verzelfstandiging 
van de zorg lijkt met de komst van deze professionele opdrachtgevende partijen vooralsnog 
probleemloos te verlopen. Maar in feite breiden corporaties en beleggers vooral hun woning-
bouwportefeuille uit. Wonen en zorg zijn, conform rijksbeleid, steeds meer van elkaar 
gescheiden. Zorg is immers in de huidige optiek een te verhandelen product dat overal (tegen 
concurrerende prijzen) kan worden aangeboden. Zo leggen de nieuwe opdrachtgevende  
partijen vooral beslag op het winstgevende deel van de markt. In de rest van de zorgsector 
blijven de zorginstellingen of de gemeenten vooralsnog de risico’s dragen.

Grenzen aan marktwerking

De zorg is in Nederland een van de laatste sectoren waarin de introductie van de marktwerking 
van grote invloed is. Op grond van de ervaringen met (voormalige) publieke diensten ontstaat 
het laatste jaar een maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over de grenzen van de 
marktwerking. In de essaybundel De tien plagen van de staat geeft socioloog Evelien Tonkes 
een beknopt overzicht van de actuele discussie over marktwerking in de zorg.2 Een van de 
kernproblemen is, aldus Tonkes, dat het grootste deel van de zorg niet is opgebouwd uit pro-
ducten maar uit processen. Zorg is onder andere daardoor lastig af te bakenen, te voorspellen 
en te verhandelen. In de praktijk blijkt nu al dat het opdelen van zorg in producten, om er 
prijskaartjes aan te kunnen hangen, nauwelijks een beeld van de realiteit oplevert. Bovendien 
brengt dit veel kostbare en ongewenste bureaucratie met zich mee. Vanuit het oogpunt van 
zorg is een dergelijke ‘prijsvorming’ onwenselijk. Maar voor het bepalen van de noodzakelijk 
geworden vastgoedstrategie is het denken in producten wel heel bruikbaar, omdat zorg-
producten en productieruimten aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Dat is de basis voor 
het verlagen van de huisvestingskosten door intensivering van het ruimtegebruik. Elke vierkante 
meter telt. Het vertalen van zorg in producten maakt deze vorm van publieke dienstverlening 
hanteerbaar in de vastgoedexploitatie. Maar het grote gevaar is dat doel en (productie)middel 
verwisselen van plek. Denken in termen van vastgoed gaat al snel in de richting van ‘flexibele, 
neutrale’ gebouwen en daarmee gaat men voorbij aan het specifieke karakter van de zorg. 
Volgens Tonkens is zorg in essentie geen verzameling producten, maar een proces, dat ook 
nog eens ingebed is in een complex netwerk van relaties. Vanuit deze optiek moet een gebouw 
gebaseerd zijn op een totaal andere manier van denken. De kernvraag is dan: hoe willen we 
dat gebruikers van een zorggebouw met elkaar omgaan, zodat de patiënt, cliënt of bewoner 
er wel bij vaart? En welke ruimten horen daar dan bij?

Regierol van gemeenten

Ondanks de ‘vermarkting’ blijft de overheid haar verantwoordelijkheid houden voor de betaal-
baarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Daardoor ontstaat een hybride 

situatie. Volgens sommige economen is niet het onderscheid tussen markt en overheid door-
slaggevend voor het efficiënt functioneren van organisaties, maar het verschil tussen een 
beschermde en onbeschermde status.3 Vanuit puur economisch oogpunt gezien is de 
beschermde status van zorginstellingen hinderlijk voor het ‘zelfreinigend selectievermogen’ 
binnen deze markt. Het failliet van een organisatie kan voor de direct betrokkenen wel ramp-
zalig zijn, maar om de voordelen van marktwerking te kunnen uitbuiten, is ‘creatieve destructie’ 
een noodzakelijk kwaad. Deze manier van denken bereikt nu de zorgsector, waarin fusies en 
dreigende faillissementen het proces van ‘creatieve destructie’ illustreren. Maar ook hier is  
de vraag of de zorg wel een markt is. Zorg is geen ‘product’ dat je als bewuste consument 
inkoopt op het moment dat je er zin in hebt. In de meeste gevallen is zorg een dienst die 
noodzakelijk is en waarvoor iedereen continu een deel van zijn inkomen afstaat. Daarom is 
het denken over de zorg in termen van marktwerking riskant, zoals de situatie in de thuiszorg 
nu al aantoont.
Zeker voor gemeenten is het noodzakelijk om alert te zijn. Afwachten is riskant. Want tegelijk 
met de verzelfstandiging van de zorgsector heeft het rijk een deel van de verantwoordelijkheid 
voor het beschermen van de zorg aan gemeenten overgedragen. Dat is geen geringe opgave. 
De nieuwe situatie brengt niet alleen fusies teweeg in de thuiszorg, maar ook in de zieken-
huiswereld en in de ouderenzorg. Psychiatrische inrichtingen die over vaak prachtig gelegen 
terreinen beschikken, gaan deze herontwikkelen, lees verdichten. Opvattingen over de  
wenselijkheid van ‘normalisering’ brengen andere huisvestingswensen met zich mee. Kortom, 
er ontstaat in korte tijd een heel ander netwerk van zorginstellingen, waarbij sommige steden 
hun ziekenhuizen dreigen kwijt te raken, en buurten hun zorgvoorzieningen. Zorg veronderstelt 
nabijheid en verschilt ook in dit opzicht van een ‘gewone markt’. Daarom is het van belang dat 
gemeenten een intelligent en integraal vastgoedbeleid ontwikkelen, waarin behalve zorg-
gebouwen, ook scholen en voorzieningen voor sport, welzijn en cultuur opgenomen zijn.  
Een proactief vastgoedbeleid versterkt de positie van lokale overheden, biedt de mogelijkheid 
om op innovatieve wijze functies te combineren, voorkomt leegstand en tekorten aan locaties. 

Meer dan een dak boven het hoofd

Elke stad heeft een flink aantal daklozen. Zij behoren tot de allerzwakste afnemers in de zorg. 
Veel daklozen hebben meerdere problemen, die gerelateerd zijn aan hun levensgeschiedenis, 
hun fysieke en hun psychische gesteldheid. Vaak zijn ze langdurig verslaafd. Voor deze mensen 
ontbreekt een samenhangend zorgaanbod.
Voor de Gouden Piramide 2008 zijn twee bijzondere projecten ingediend die meer doen dan 
deze groep een dak boven het hoofd bieden, namelijk De Nieuwe Energie in Leiden en Omnizorg 
in Apeldoorn. In Leiden is woningcorporatie Portaal de initiator van een multi functioneel en 
integraal project, dat als een katalysator fungeert in het verbeteren van de binnenstedelijke 
leefomgeving. Een monumentaal industrieel pand is deskundig getransformeerd en omvat nu 
onder meer de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen, een bedrijfsverzamelgebouw voor de 
communicatiesector, werkervaringsplaatsen voor ROC-leerlingen, een congrescentrum met 
restaurant en het kantoor van Portaal. De corporatie blijft eigenaar van het pand en is risico-
drager. Belangrijke partner in het project is de gemeente, die de medewerking van de verschil-
lende diensten aan dit innovatieve project regisseerde. Portaal toont hiermee aan dat corpo-
raties een onmisbare partner kunnen zijn voor het realiseren van innovatieve voorzieningen. 
Vooral wanneer ze hun professionaliteit en financiële vermogen niet alleen inzetten voor een 
renderende vastgoedportefeuille, maar ook hun maatschappelijke functie serieus nemen. 
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Dat een verfrissende optiek ook een nieuwe architectuurtypologie kan introduceren, toont 
het multifunctionele complex Omnizorg in Apeldoorn. Hier is de gemeente zowel initiator  
en inspirator als risicodragend opdrachtgever. Omnizorg biedt een totaalpakket aan voorzie -
n ingen voor dak- en thuislozen en verslaafden. Dat moet hen in staat stellen een menswaardig 
bestaan te leiden en volwaardig deel uit te maken van de stedelijke samenleving. Tegelijk is 
het gebouw een eerste stapsteen in de realisering van het stadsvernieuwingsplan Haven-
Centrum. 
Omnizorg is rond een hof gebouwd. In de Stationsstraat, die station en stadhuis met elkaar 
verbindt, is het een statig gebouw, met een gevel opgetrokken in donkere, zacht glanzende 
baksteen en veelkleurige luiken. Aan de andere zijde vormt het pand de wand van een nieuw 
aan te leggen plein. Hier toont het zich als een herinterpretatie van het stadspaleis. De repre-
sentatieve gevel roept niet meer dan een vermoeden op van het leven dat zich er achter 
afspeelt. Het binnenplein geeft de bewoners een eigen buitenruimte, zonder overlast te 
geven aan de buurt. Tegelijk omvat het complex een reeks voorzieningen, waardoor het deel 
gaat uitmaken van het stedelijk leven. In de plint bevinden zich onder meer een wasserette, 
een cadeau- en bloemenwinkel, een fietsenmakerij, een uitzendbureau en een cafetaria. En een 
deel van de zorgvoorzieningen, die elk om heel specifieke ruimtes vragen. Een gebruikers-
ruimte stelt immers andere eisen dan een psychiatrische kliniek in mini-uitvoering. Het binnen-
plein vormt een sterk contrast met de representatieve, naar de stad gerichte gevels. 
Hangende tuinen roepen een intieme sfeer op, zodat het plein zich kan ontwikkelen tot een 
verrassende oase in de vrij stenige omgeving. Op de eerste verdieping ontvouwt zich de eigen 
wereld van de incidentele bewoners en bezoekers: nachtverblijven, badruimtes, een grand 
café en een terras aan de binnenplaats. Daarboven liggen de zitslaapkamers voor de bewoners. 
In overleg met de doelgroepen is ook een bezinningsruimte opgenomen; een plek om ook 
eens helemaal alleen te kunnen zijn. Het hele complex, inclusief de interieurs, is met uitermate 
veel gevoel voor de verschillende doelgroepen ontworpen. 
Het gebouw heeft iets ontroerends, nog voordat het in gebruik is genomen. Hier is met de 
grootst mogelijke inzet en met onvoorwaardelijk respect voor de toekomstige gebruikers 
geprobeerd de voorwaarden te scheppen voor een volwaardig bestaan. Omnizorg is niet  
conform de nieuwe financieringssystematiek opgesplitst in een gefragmenteerd complex dat 
‘zorgproducten’ aanbiedt. Hier is gedacht vanuit de gebruikersgroepen. Voor hen is een  
leefomgeving gerealiseerd die hun eigen welzijn kan verbeteren. Niet alleen is het complex 
stedenbouwkundig prima ‘ingepast’, maar ook is het een (architectonisch voorbeeldige)  
eerste parel in een nog verder te transformeren gebied. Een prachtig nieuw gebouwtype, 
gebaseerd op een mix van traditionele stedelijke voorzieningen zoals het hotel, het hospitaal 
en het stadspaleis. En met een warme, stoere, eigentijdse inrichting, die een verademend 
alternatief vormt voor de gebruikelijke institutionele zorginterieurs. Bovendien zijn in het 
complex de relaties tussen verschillende activiteiten en ruimten goed doordacht, waardoor 
de overgangen tussen volledige intimiteit en volledige openbaarheid een grote verscheiden-
heid aan nuances laten zien. Er zijn niet veel gebouwen waarin zich zowel een spirituele  
ruimte bevindt, als een volledig beveiligd loket voor de gecontroleerde aflevering van drugs. 
Omnizorg is een gebouw dat exemplarisch is voor veel opgaven in de zorgsector. De opdracht-
gever laat hier zien dat ‘ontschotting’ van de zorg een voorwaarde is voor het realiseren voor 
op de gebruikers gerichte voorzieningen. De gemeente heeft hier haar taak om de toeganke-
lijkheid en kwaliteit van de zorg te beheren, waargemaakt. Bovendien heeft de gemeente 

deze voorziening opgevat als een collectieve opgave, als deel van de reeks waar ook het nieuwe 
museum, het verbouwde theater, het stationsplein en Omnisport toe behoren. Terecht bemoeit 
de gemeente zich met de kwaliteit van dergelijke gebouwen en stedelijke ruimten. Hier neemt 
de overheid haar publieke taak zichtbaar serieus. In een samenleving waarin door privatisering 
het collectieve karakter van de stedelijke inrichting steeds verder inkrimpt, is dat essentieel.
De reorganisatie van de zorgsector biedt de kans om het (tot uniforme gebouwen leidende) 
traditionele stelsel te ontmantelen en de zorggebouwen te transformeren tot de villa’s en 
paleizen van de eenentwintigste eeuw. Maar dat zal zeker niet vanzelf gaan. In de zorgsector 
hebben managers, directies en besturen de handen al meer dan vol aan de vele reorganisaties 
en fusies. Het aantal ontslagen onder managers in de zorg wegens falend beleid stijgt nog 
steeds. Toch zal er ook de komende jaren nog veel collectief geld geïnvesteerd worden in 
nieuwe zorgvoorzieningen.4 Om te voorkomen dat er een bouwgolf van middelmatige en 
niet op de toekomstige eisen afgestemde gebouwen tot stand komt, zijn nieuwe initiatieven 
noodzakelijk. Opdracht geven is een moeilijk vak. En in een complexe sector die volop in 
beweging is en waarin de ‘consumenten’ geen zeggenschap hebben, is het ook een grote ver-
antwoordelijkheid. Het Innovatieplatform Architecture in Health initieert daarom initiatieven 
voor het professionaliseren van het opdrachtgeverschap in deze sector. Ondertussen ontstaan 
hier en daar voorbeeldige projecten, waarbij zonder uitzondering bevlogen opdrachtgevers 
van doorslaggevende betekenis zijn. In de vele inzendingen voor deze ronde van de Gouden 
Piramide zijn deze ook terug te vinden. Het paviljoen dat architect Marlies Rohmer ontwierp 
voor mensen met een verstandelijke beperking op het terrein van ’s Heeren Loo in Noordwijk, 
is een voorbeeld uit de psychiatrische zorg. Hier is een opdrachtgever aan het werk die op 
basis van een masterplan van Claus en Kaan een transformatie van het hele terrein in gang 
heeft gezet. 
In een samenleving die soms bijna wanhopig op zoek lijkt te zijn naar wat haar bindt, bieden 
collectieve voorzieningen de kans om maatschappelijke potenties aan te boren en te huisves-
ten in waardige gebouwen. Nu is het tijd om te innoveren, om zorggebouwen te maken die 
gebaseerd zijn op respect in plaats van op regelgeving. Juist in de overgang van de traditionele 
overheidsaansturing naar de logica van de markt moet de slag geslagen worden. Anders gaat 
de uniformerende werking van de bureaucratie naadloos over in de disciplinerende randvoor-
waarden van de markt, die optimaal functioneert bij ‘creatieve destructie’. Daar vaart geen 
samenleving wel bij.

Janny Rodermond is sinds 2002 directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Daarvoor was zij hoofdredacteur 
van het vaktijdschrift de Architect. Sinds ruim vijfentwintig jaar onderzoekt zij de wisselwerking tussen architectuur en 
maatschappij in vele facetten.
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Bussemakers stelt dat de operatie in 2010 afgerond moet zijn. Vraag is of deze druk wel voldoende tijd biedt om  
ontwerpen met voldoende kwaliteit te realiseren. Bron: Een Vandaag, 29 juli 2008.
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Architecten als ontwikkelaar
Indira van ’t Klooster

Het is geen nieuw fenomeen dat architecten hun eigen projecten ontwikkelen. De beroemde 
negentiendeeeuwse architect Pierre Cuypers bijvoorbeeld kocht twintig kavels langs het 
Vondelpark om deze te bebouwen. Ook bij de Gouden Piramide 2008 waren twee inzendingen 
van een architectontwikkelaar, te weten van Jaco de Visser en van Taco Pino. Maar sinds 
Cuypers is er veel veranderd in het bouwproces. Architecten hebben minder greep op de kwaliteit 
van het resultaat. Is het een oplossing als architecten hun eigen opdrachtgever zijn? Wat zijn 
daarvoor tegenwoordig de mogelijkheden? En wat betekent de architectontwikkelaar voor  
de gemeente?

De veranderende rol van de architect 

Tegenwoordig lijken publieke opdrachtgevers, marktpartijen en ontwerpers tot elkaar veroor-
deeld. De overheid heeft het geld en de kennis van de markt nodig, de markt de legitimering 
van de overheid en de ontwerper begint niets zonder opdrachtgever. De architect is dus niet 
langer, zoals ten tijde van Cuypers, de bouwmeester die het op de bouwplaats voor het zeggen 
heeft. Vooral bij grote en ingewikkelde bouwprojecten is zijn invloed beperkt. Voor een 
gemeente is het het makkelijkste om bouwprojecten uit te besteden aan een ontwikkelaar, 
die op zijn beurt een ontwerper inhuurt, maar daarmee verliest de overheid invloed op de 
kwaliteit. Die invloed is beter te waarborgen in een driehoeksrelatie waarbij overheid, markt 
en ontwerpers gelijkwaardige partners zijn. In de praktijk krijgen architecten een deelopdracht 
naast allerlei andere specialisten (onder anderen installateurs, bouwkundig adviseurs en  
constructeurs), die hun niet de ruimte geeft om de kwaliteit te leveren die ze zouden willen 
realiseren. Opdrachtgevers zouden architecten dus een andere rol kunnen geven, maar een 
aantal architecten wacht daar niet op. Ze worden zelf projectontwikkelaar en daarmee hun 
eigen opdrachtgever. Dan is de vraag bij welk type project dit lukt en hoe de verbeelding aan 
de noodzakelijke macht en het benodigde geld komt.

Voorbeelden van ontwikkelende architecten

Architecten die zelf ontwikkelen zijn er zeker, en hun projecten zijn heel verschillend.  
Jan-Paul Bron van Zeelenberg Architectuur is medeontwikkelaar van grote projecten. Vijfhonderd 
recreatiewoningen in Noord-Beveland, een centrumlocatie met woningen, winkels en een 
parkeergarage in Goes. Jaco de Visser bouwde op een stukje grond van een voormalige 
gemeentewerf in Nieuwegein op de restanten van de historische buitenplaats De Wiers een 
woning, een kantoor en een restaurant. Paul de Ruiter is architect-ontwikkelaar van kleine 
woningbouwprojecten in onder meer Rhenen en Veenendaal. Rolf Bekker ontwikkelde in 
Amsterdam-West met het jonge architectenbureau DRK Architects drie huizen tot twaalf 
appartementen. Jaap Dijkman deed dat eerder in de Hazenstraat en op de Laagte Kadijk in 
Amsterdam, en leverde enkele jaren geleden een tot appartementen omgebouwd monumentaal 
zwembad op in Overveen. Taco Pino ontwikkelde de Scheepmakerstoren, een woontoren 
met appartementen in de Wijnhaven van Rotterdam.

Grondverwerving en voorinvesteringen

Een projectontwikkelaar staat sterker als hij de bouwlocatie in handen heeft. Met de aankoop 
van potentiële locaties zijn grote bedragen gemoeid. Hoe werkt dat bij architecten die zelf 
ontwikkelen? Zeelenberg Architectuur zoekt zelf naar bouwlocaties en de nodige partners. 
Soms investeert het bureau mee in een project waarvoor het aanvankelijk alleen als ontwerper 
is gevraagd. Per project kan dat gaan om enkele tonnen. ‘De kosten zitten niet in de grond-
aankoop, maar bijvoorbeeld in een optie op een stuk grond. Zo’n optie kan al snel in de papieren 
lopen’, aldus Jan-Paul Bron. Ook Jaco de Visser investeert via zijn bedrijf VIA Projectontwikkeling 
veel eigen geld, maar de grond voor Huis de Wiers kocht hij met geld van een bank. ‘De grond 
voor Huis de Wiers kostte een half miljoen euro, maar de bank investeerde daarin op basis van 
de verwachting dat die grond na de door mij bewerkstelligde bestemmingswijziging meer 
waard zou worden.’ Maar financiert de bank ook projecten die grotere investeringen vereisen? 
Dat is niet de ervaring van Paul de Ruiter. ‘Bij grotere projecten werkt de bank niet mee. Ik heb 
wel eens geprobeerd om een woontoren in de Wijnhaven te ontwikkelen, maar de bank staat 
toch verbaasd te kijken als ik om 50 miljoen kom vragen.’ Taco Pino ontwikkelde wel een 
woontoren in de Wijnhaven, maar niet met behulp van een bank. In 1999 kocht hij een optie 
op een kavel van 430 m2, die hij vervolgens bebouwde met een woontoren met appartemen-
ten op een plint met publieke functies. Dat deed hij met zijn ontwikkelingsbedrijf Sol Design 
& Development, waarin hij voor 25 procent participeerde. ‘De Scheepmakerstoren heeft 
exclusief grond en voorinvesteringen 12 miljoen euro gekost’, aldus Pino. Maar de meeste 
architecten begeven zich in kleinere projecten. De daarbij behorende financiering vinden ze 
op uiteenlopende manieren. Paul de Ruiter zoekt grond voor woonhuizen, die hij inclusief zijn 
ontwerpdiensten verkoopt aan particuliere opdrachtgevers. Ook hij speculeert erop dat een 
functieverandering zal leiden tot waardevermeerdering van de grond. ‘Ik neem een kosteloze 
optie op de grond in ruil voor een bestemmingswijziging. Vervolgens investeer ik tijd en geld 
in de juridische procedures om dat voor elkaar te krijgen. Als dat lukt is de grondopbrengst 
van de eigenaar veel groter.’ DRK Architects zocht bevriende geldschieters om drie panden te 
kunnen verbouwen tot appartementen. Jaap Dijkman kocht met eigen geld een aantal panden 
in de Hazenstraat en de Laagte Kadijk in Amsterdam, regelde de splitsingsakte en ontwikkelde 
ze tot appartementen. ‘De kopers kochten de appartementen op tekening, maar de financiering 
lag bij mijzelf. Alleen op het moment dat een appartementsrecht verkocht werd, kwam er geld 
binnen. De verplichtingen naar de aannemer, die ik had ingeschakeld, werden dan door de 
koper overgenomen waar het zijn appartementsrecht betrof. Voor de niet verkochte apparte-
menten bleef ik wel verantwoordelijk.’ 

Invloed en regie

Onvrede over de mate van invloed op het ontwerp is voor de architecten reden om zelf te 
gaan ontwikkelen. Jan-Paul Bron: ‘Als architecten werden we door marktpartijen vaak voor 
het blok gezet, we hadden weinig inspraak in bezuinigingen. Nu we zelf mee-ontwikkelen 
kunnen we vroegtijdig bijsturen, de aard van de bezuinigingen beïnvloeden, of de partners 
overtuigen dat bezuinigen helemaal niet nodig is.’ Jaco de Visser denkt dat het voor droom-
projecten eigenlijk de enige optie is. ‘De exploitatie en de kwaliteitsnorm van Huis de Wiers is 
wel marktconform, maar het is lucratiever om huizen of kantoren op die grond te realiseren. 
Ook zou sloop van de historische restanten goedkoper zijn geweest dan behoud, maar ik zie 
dit project als mijn bijdrage aan de stad. Om dat te realiseren moet je als architect zelf ont-
wikkelaar zijn. Dat doet echt niemand anders. Het is de enige manier om meerwaarde te 
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genereren.’ Het predicaat ‘projectontwikkelaar’ heeft ook andere voordelen, merkt hij. 
‘Gemeenten hebben meer belangstelling voor een ontwikkelaar dan voor een architect. 
Waarschijnlijk omdat van de ontwikkelaar gedacht wordt dat hij geld heeft, maar juist vanwege 
dat geld realiseert hij niet precies wat een gemeente wil hebben. De kwaliteit blijft achter 
door het streven naar winstmaximalisatie. Ook banken zien liever een ontwikkelaar met een 
businessplan dan een architect met een droom.’ Taco Pino onderschrijft dat: ‘Je kunt alleen 
een bijzonder gebouw maken als je zelf participeert. De Scheepmakerstoren was er met een 
gewone ontwikkelaar nooit gekomen. Die heeft niet het geduld om te wachten. Bovendien 
kiezen gemeenten steeds vaker eerst een ontwikkelaar om de financiële risico’s af te dekken. 
Daarmee zit de architect van meet af aan in het keurslijf van de ontwikkelaar, en die is geïnte-
resseerd in winst op korte termijn. Om die winst te realiseren, wordt onnodig bezuinigd op 
materialen en worden architecten gemarginaliseerd tot adviseur.’ Jaap Dijkman beschouwt 
zijn eigen ontwikkelprojecten als buffer als hij tijdelijk minder werk heeft. ‘Zo heb ik altijd een 
plannetje op de plank, maar creëer ik ook onafhankelijkheid. Ik hoef niet elke opdracht te 
accepteren.’ Bovendien biedt het de mogelijkheid te experimenteren met bouwmethoden 
zonder dat hij daar een opdrachtgever mee hoeft lastig te vallen. Dat vindt ook Paul de Ruiter: 
‘Het is een manier om nieuwe gedachten uit te werken over duurzaamheid, andere woonvormen, 
moeilijke locaties. Alles wat een projectontwikkelaar laat liggen.’ Projectontwikkeling is 
bovendien een goede manier om aan het werk te komen. Paul de Ruiter begon vijftien jaar 
geleden met de aankoop van grond als manier om opdrachtgevers te krijgen. Ook DRK 
Architects ziet het als een effectieve manier van opdrachten vergaren.

Kwaliteit als drijfveer

De belangrijkste drijfveer is echter kwaliteit, zowel van het project als vakinhoudelijk. ‘Ik ont-
werp liever wat minder, maar dan ben ik wel tot de laatste snik betrokken’, zegt Jaap Dijkman. 
‘De drijfveer is het verlangen om projecten die je voor je ziet aan te pakken. Een architect 
heeft grotere ambities en verdergaande kwaliteitseisen dan een commerciële ontwikkelaar’, 
aldus Jaco de Visser. Volgens Jan-Paul Bron was recreatiepark De Banjaard in de jaren negentig 
een grote sprong voorwaarts met betrekking tot de kwaliteit en de belevingswaarde in de 
recreatiemarkt. ‘Er kwam een veel grotere variatie in woningtypen en meer optiemogelijkheden 
voor de kopers.’ Ook in Goes is de architectonische kwaliteit omhoog gegaan. ‘In plaats van 
een gescheiden ontwikkeling met kantoren enerzijds en woningen anderzijds hebben we nu 
een plan gemaakt waarin kantoren en woningen niet van elkaar te onderscheiden zijn.’  
En Taco Pino zegt: ‘Ontwikkelaars romen eerst de winst af, ik stop financiële meevallers weer 
in het gebouw. Dat komt rechtstreeks ten goede aan de kwaliteit. Nu staat er een slanke toren 
met een granieten gevel en een hoogwaardige afwerking en heb ik het interieur in mooie 
materialen kunnen afwerken.’

Is het haalbaar?

Jan-Paul Bron raadt zijn collega-architecten van harte aan om zijn voorbeeld te volgen en zelf 
te gaan ontwikkelen. Het is winstgevend en bevredigend vanwege de architectonische controle 
op het eindresultaat. En het is niet moeilijk, als je eenmaal weet hoe het werkt. Het vraagt 
wel een commerciële instelling als het ontwerp soms moet worden aangepast aan de eisen 
van ‘de markt’. ‘Maar’, bezweert Bron, ‘ik ben ervan overtuigd dat er meer van de architectonische 
droom overeind blijft als je mee-ontwikkelt. Je moet wel een lange adem hebben, tien jaar 

met een project bezig kunnen zijn. Het gaat dan niet alleen om het ontwerp, maar ook over 
de infrastructuur, de keuze van de aannemer en de stedenbouwkundige, alle juridische  
procedures. Je bent veel meer tijd kwijt dan met een reguliere opdracht. Financieel moet je 
enige reserves hebben.’ Ook De Ruiter beaamt dat het geen snelle manier van geld verdienen 
is. ‘Voor de grond in Rhenen heb ik tien jaar geprocedeerd.’ En vervolgens kost de keuze van 
particuliere opdrachtgevers veel tijd. ‘Het is een wederzijds selectieproces. Kopers moeten 
mij als architect willen hebben, en ik hen als opdrachtgever. Het bezit van de grond is daarbij 
een ideaal sturingsmechanisme.’ Ook Rolf Bekker is positief. ‘Wat je als ontwikkelaar kunt 
verdienen, valt in het niet bij wat wij als architectenbureau binnenhalen.’ Op dit moment is 
DRK Architects bezig met het opzetten van een aparte bv voor de ontwikkelingsprojecten. 
Jaco de Visser heeft zijn oog al laten vallen op een volgend project. ‘Het is een industriegebied 
met mooie historische bebouwing, maar de gemeente wil alles slopen. Ik ben nu met VIA 
bezig om daar een positie te verwerven om mee te kunnen praten. Dan moet je risico lopen. 
Als je partij bent is de financiële haalbaarheid minder in het geding, je zit aan het stuur, je 
bent belanghebbende en dus is er veel meer vertrouwen.’ Wie het geld heeft, heeft de macht. 
‘Het is trekken aan twee touwtjes: esthetiek en financiën’, zegt Jaap Dijkman. ‘Het vak van 
architect wordt nogal uitgehold. Geld loopt meestal via de ontwikkelaar en wie het geld 
heeft, is de baas. Architecten laten dat gebeuren, maar dat hoeft niet.’ Taco Pino twijfelt. 
‘Niet elke architect kan het. De solvabiliteit van een architectenbureau is een probleem, maar 
vaker nog de instelling van de architect. De condities waaronder een architect vandaag de dag 
werkt, zijn fundamenteel veranderd. Je moet als architect een heldere visie hebben op wat je 
wilt maken en hoe je dat wilt doen. Je moet anders gaan denken, een visie hebben op het vak.’

Slot

Al deze architecten ontwikkelen projecten waar een commerciële projectontwikkelaar niet 
snel aan zou beginnen. Het zijn vernieuwende, tijdrovende en onzekere ondernemingen, 
waarin zij grote zo niet volledige zeggenschap hebben. De betrokken architecten zien die zeg-
genschap, die bij andere projecten vaak ontbreekt, als een voorwaarde om tot architectonische 
of ruimtelijke kwaliteit te komen. Hier ligt voor hen ook de persoonlijke drijfveer om aan  
projectontwikkeling te doen. Er zijn ook ontwikkelaars die geen architect zijn en die toch net 
als de architect-ontwikkelaars kwaliteit hoog in hun vaandel hebben staan. In dat opzicht is 
het bovengeschetste beeld van de commerciële ontwikkelaars eenzijdig. Maar een feit is dat 
architecten die ook opdrachtgever zijn, meer greep hebben op de kwaliteit van het resultaat. 
Wel lijkt er voor een architect een bovengrens te zitten aan de financiële mogelijkheden om 
eigen projecten risicodragend te ontwikkelen. Bij grotere bedragen zijn banken minder scheutig 
en zijn andere partners vereist. Maar op andere partners zitten, behalve Jan-Paul Bron en  
Taco Pino, architecten niet altijd te wachten. Het delen van risico betekent immers ook het 
delen van invloed. ‘Een mede-investeerder stelt hogere eisen dan een bank’, stelt Jaap Dijkman. 
Ook afgezien van het schaalprobleem is het de vraag of een architect zomaar elk project kan 
ontwikkelen. Wat te denken van een museum? Een theater? Dat zijn projecten die in de regel 
lastiger te financieren en te exploiteren zijn, en vaak vertragingen of budgetoverschrijdingen 
met zich meebrengen. Zeelenberg Architectuur zal er niet snel aan beginnen. ‘Nee’, zegt  
Jan-Paul Bron, ‘dan moeten we met gemeenten gaan onderhandelen, nieuwe partners zoeken, 
dat is me te onzeker.’ Jaap Dijkman ziet dat minder somber in: ‘Dan ga ik op zoek naar huurders 
en met de huurcontracten financier ik het project.’ Maar de andere architecten zien geen rol 
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weggelegd in culturele of grootschaliger projecten. Zij ontwikkelen hun projecten immers 
niet uit financiële of zakelijke overwegingen. De belangrijkste reden voor hen is kwaliteit 
maken waarover ze maximale zeggenschap hebben, of om nieuwe ontwikkelingen in gang te 
zetten, zoals duurzaam bouwen. Het is vooral een manier om het werk interessanter te 
maken. Het is dus de vraag of architect-ontwikkelaars op grote schaal een tegenwicht kunnen 
bieden tegen het grootkapitaal van de commerciële ontwikkelaars én het is de vraag of zij 
voor alle soorten projecten de aangewezen ontwikkelaar zijn. Wat betreft het schaalprobleem 
ziet Pino kansen nu beleggers voor eigen rekening mogen ontwikkelen. ‘Dat biedt de moge-
lijkheid om de ontwikkelaar te omzeilen. Beleggers hebben geld en zijn wél geïnteresseerd in 
de lange termijn, ook met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid.’ Als de architecten zich 
ontfermen over de kleinere, moeilijke of minder voor de hand liggende locaties, draagt dat bij 
aan de diversiteit en de kwaliteit van de gebouwde omgeving. In ieder geval is duidelijk dat 
de ontwikkelende architect mogelijkheden heeft. Dat kan gemeenten aan het denken zetten 
over een alternatief voor de grote ontwikkelingsbedrijven. De combinatie architect-ontwikke-
laar biedt alleen al door haar kleinschaligheid een ingang naar meer diversiteit en veelkleurig-
heid. Als een gemeente die analyse deelt, is de vraag waar het kapitaal vandaan moet komen 
om de noodzakelijke voorinvesteringen te kunnen doen. Op naar de beleggers? 

Indira van ’t Klooster is architectuurhistoricus. Zij is als senior projectleider werkzaam bij Architectuur Lokaal, het  
kenniscentrum voor opdrachtgeverschap. Ze publiceert regelmatig in diverse architectuurpublicaties, waaronder  
De Witte Raaf, ArchiNed en Architectuur.NL. Daarnaast is ze als gastdocent verbonden aan de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam.

Wil de echte projectontwikkelaar opstaan…
Marcel Loosen

De aanstormende EngelsZwitserse filosoof Alain de Botton beschrijft in zijn boek De Architectuur 
van het geluk hoe hij zich bij het zien van een lelijk gebouw op de verkeerde plek verontwaardigd 
afvraagt: ‘Wie heeft dit gedaan?’ Bij nadere bestudering van de ontwikkelprocessen concludeert 
hij dat deze minder geslaagde gevallen niet toegeschreven kunnen worden ‘aan de wil van 
God, onontkoombare economische en politieke wetten of starre eisen van kopers’, maar dat  
het gebouwde resultaat ‘een banale combinatie is van onwetendheid, hebzucht, gebrek aan 
ambitie en ongelukkig toeval’. Een vergissing, gebouwd door ‘een kleine groep niet al te zondige 
of kwaadwillende personen’. 
Bij mij als nieuwkomer in het Nederlandse vastgoed, komend van het Amerikaanse beurs 
ge noteerde telecombedrijf AT&T, drong zich eveneens de vraag op: wie zijn de Nederlandse  
ontwikkelaars? En als bedrijfskundige de vervolgvraag: wat is hun taakomgeving, wat is hun 
kerncompetentie en hoe zit hun bedrijfscultuur in elkaar?

Wie zijn de ontwikkelaars?

We slaan de ledenlijst van de Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling 
Maatschappijen) er op na, hét platform van ontwikkelend Nederland. Op 7 maart 2008 bestaat 
de Neprom uit 67 organisaties met een gezamenlijk jaarlijks ontwikkelvolume van ruim  
7 miljard euro. Het is interessant om alle leden de revue te laten passeren en hun websites te 
bezoeken. Opvallend is het grote aantal bouwondernemingen (22), (institutionele) beleggers 
(16), financiële instellingen (8) en woningbouwcorporaties (4). Deze organisaties beschikken 
daarbij over een ontwikkelpoot, -afdeling of -divisie. Hierbij gaat het om de gevestigde 
‘powerhouses’ als de BAM, Ballast Nedam, Heijmans, Amvest, Corio, Rodamco, ING, RABO en 
in toenemende mate de woningbouwcorporaties, zoals Het Oosten en Ymere. Zij zijn goed 
voor enorme investeringsvolumes in vastgoedontwikkelingen. 
Laten we deze groepen buiten beschouwing, net als vastgoedgebruikers met een eigen  
portefeuille, zoals de Neprom-leden Schiphol, Ahold en NS Vastgoed, dan blijft er een tiental 
bedrijven over die zich (waarschijnlijk) hoofdzakelijk met projectontwikkeling bezighouden. 
Ze zullen daar hun organisatiestructuur, bedrijfscultuur en kerncompetentie op richten. Zijn we 
streng in de definitie van pure en onafhankelijke ontwikkelaar, dan vallen AM, Proper-Stok, 
Matser en 3W ook af, als onderdeel van respectievelijk BAM, Heijmans, TBI en ING. Blijven 
over TCN, Blauwhoed en Multi als grote partijen en een aantal kleinere, met enkele tientallen 
medewerkers als Zeeman Vastgoed uit Hoorn of Wind Groep Architecten Ontwikkelaars  
uit Drachten. Van deze kleinere partijen is overigens niet altijd even duidelijk wat hun  
core-business is. 
De conclusie luidt: ‘echte ontwikkelaars bestaan (bijna) niet’. Deze boute stelling vereist een 
nadere uitleg van het hier gehanteerde begrip ontwikkelaar in termen van taakomgeving, 
kerncompetentie en bedrijfscultuur.
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Taakomgeving van een ontwikkelaar

De ontwikkelaar heeft een gecompliceerde taakomgeving die bestaat uit het publieke 
domein, de eindgebruikers, de kapitaalmarkt en de productiekolom.
Het publieke domein omvat alles wat de overheid (vanuit het gemeenschappelijk belang) 
bepaalt aan ambities, randvoorwaarden, procedures en besluitvorming, variërend van de  
politieke ambities van een wethouder tot de gemeentelijke nota ‘normen en richtlijnen voor 
straatnaamborden’. 
De eindgebruikers vormen de afzetmarkt van de gerealiseerde gebouwen. Die markt bestaat 
voornamelijk uit toekomstige woonconsumenten, bedrijven en winkels. Vooral bij binnen-
stedelijke ontwikkelingen dient ook steeds meer rekening gehouden te worden met de al 
aanwezige omwonenden en winkeliers. 
Financiers en institutionele beleggers met hun risicopercepties en rendementseisen vormen 
de kapitaalmarkt die in projectontwikkeling investeert.
In de productiekolom ten slotte, bevinden zich de uitvoerende partijen als bouwondernemingen, 
(onder)aannemers en leveranciers van technologie, die de technisch-economische haalbaarheid 
van een project mede bepalen. 

De taakomgeving van een ontwikkelaar laat zich dan als volgt vertalen: 

Naar: M.E. Miles e.a., Real Estate Development, Principles & Process, Urban Land Institute, 2000.

Het vak van ontwikkelaar vereist kennis en inzicht van de eindgebruiker, de markt (zelfs de 
markt achter de markt, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van winkelcentra, waar koopgedrag 
de bepalende succesfactor is), van publiekrechtelijke procedures, van projectfinanciering en 
van bouwkundige realisatie. Het model is ook te lezen als een ‘stakeholdermodel’. De belangen 
en belangengroepen zijn vanuit dit model te analyseren. Verder blijkt uit dit model klip en 
klaar waarom de ledenlijst van de Neprom uit aannemers, beleggers, eindgebruikers en de 
(semi)publieke sector bestaat. Bouwproductie en beleggingsportefeuilles zijn immers het 
best gegarandeerd door zelf te ontwikkelen. Het is een kwestie van voor- en achterwaarts 
integreren in de waardeketen.
Wat zijn nu de kerncompetenties van de vier betrokken partijen, met andere woorden: waar 
zijn ze goed in? En vanuit welk normen- en waardensysteem en collectief geheugen acteren 
deze partijen, ofwel wat is hun bedrijfscultuur?

Kerncompetenties en bedrijfsculturen

Waar staat het publieke domein voor? Hoe negatief men soms ook kan denken over de over-
heidsbureaucratie, in onze maatschappij moet de burger kunnen rekenen op een stabiele, 
consistente, objectieve en voorspelbare overheid. De overheid kan deze primaire (kern)verant-
woordelijkheid niet garanderen vanuit een frivole, creatieve en adhocratische (versus bureau-
cratische) organisatie. Ruimtelijke ordening is bovendien slechts een onderdeel van de publieke 
taak die zich uitstrekt over tal van maatschappelijke vraagstukken en de openbare orde in het 
algemeen. 
Tot de kerncompetentie van de productiekolom horen het op orde hebben van de bouwplaats, 
efficiënte inkoop en inzet van mens en materieel, stroomlijnen van lineaire (foutloze) bouw-
processen en kennis van bouwtechniek en logistiek. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. 
Daar horen een overeenkomstige (‘strakke’) organisatiestructuur en bedrijfscultuur bij. 
Kerncompetentie en bedrijfscultuur van de kapitaalmarkt, de financiële instellingen en insti-
tutionele beleggers laten zich aflezen van de grote glazen gebouwen langs verkeersaders in het 
land. Statig, strak en solide. Het gebouw als resultante (en als uiting) van een identiteit, zo 
leert het vak facility-management ons. Een solide beleggingsportefeuille van onze pensioen-
gelden is waar we op moeten kunnen rekenen. Woningbouwcorporaties zijn langetermijn-
beleggers met een sociale doelstelling en gefinancierd met publiek geld. Ze komen voort uit 
het publieke domein en kennen dus een dito bedrijfscultuur.
Gelet op het bovenbeschreven model en de samenstelling van actoren in de sector (zoals de 
Neprom) ligt de conclusie voor de hand. Nederland wordt ontwikkeld vanuit de kerncompe-
tenties en bedrijfsculturen van de bouwtechniek, de overheidsbureaucratie en de ‘haute 
finance’, en niet vanuit de eindgebruiker, die uiteindelijk toch de belangrijkste betrokkene is.

Belevingswaarden en behoeftepatronen van de eindgebruiker

De eindgebruiker, ofwel de woonconsument, de kantoorhoudende mens, het winkelpubliek, 
de recreant en, waarom ook niet, de Chinese toerist die ons land bezoekt met de camera in de 
aanslag, is uiteindelijk degene voor wie we het allemaal zouden moeten doen. We hebben 
het dan over belevingswaarden en behoeftepatronen van de eindgebruiker in de dynamiek 
van demografische ontwikkelingen, veranderende economie en modetrends. De analogie die 
ik wel zou willen maken met mijn eerdere leven in ICT, is dat naar mijn ervaring de werkelijk 
toegevoegde waarde en het creatieve vernuft niet zozeer in de hardware zitten, maar juist in 
de software. Passen we deze metafoor toe op vastgoedontwikkeling dan komen we op  
concepten als leisure in een winkelcentrum, een seniorenwijk met zorg, comfort en veiligheid, 
de virtuele of flexibele inspirerende werkplek versus een kantoor, het toelaten van omwonen-
den aan de ontwerptafel, een nieuw aan te planten volwassen boom op een markant punt  
in de nieuwbouwwijk, of een businesspark versus een bedrijventerrein. Ofwel de ‘software’ in 
het concept versus het hardware denken vanuit een bouwcultuur. 
 
De Nederlandse (bouw)cultuur van ontwikkelen

Het naoorlogse Nederland tot en met Vinex is dus voornamelijk ontsproten uit de dominante 
bedrijfscultuur van de ontwikkelende aannemer, de belegger en de overheid. De rechte liniaal 
en beukmaat zes, beredeneerd vanuit de bouwstroom van de aannemer, de verkeersdrempels 
van de verkeersdeskundige bij de gemeente, overal dezelfde lantaarnpalen van de gemeente-
lijke dienst Beheer. Sinds de wederopbouw is er bijna een universeel systeem met eenduidige 
systeemtaal ontstaan voor wat wordt gezien als een bouwopgave. Elke Nederlandse ambtenaar 

Publieke domein

 volkshuisvesting  –
ruimtelijke ordening  –
voorzieningen, etc.  –

Eindgebruikers

(toekomstige) gebruikers  –
(huidige) omwonenden  –

geur, kleur, klank van locatie  –

Financiële wereld

– rendement / risico
– beleggers, vastgoedbanken
– planeconomie

Productiekolom

– bouwondernemingen
– wegenbouw, infrastructuur
– installaties, etc.

Projectontwikkeling
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lijkt terug te vallen op hetzelfde ‘handboek soldaat’ waarin staat hoe een straatprofiel of  
lantaarnpaal er uit moet zien. Alleen op die manier is alles beheersbaar en beheerbaar.  
Een nieuwbouwwijk in Goes, met 600 jaar stadsrechten, had evengoed in Zoetermeer kunnen 
liggen. De grote bouwende ontwikkelaars, wegenbouwers — vaak ook binnen hetzelfde  
concern — en ambtenaren hebben elkaar helemaal gevonden in een manier van werken zonder 
risico. Overzichtelijk, efficiënt, veilig en je kunt er nooit door ontslagen worden. Hier is niet 
mee gezegd dat de overheid per definitie veel opheeft met projectontwikkelaars. Ze probeert 
juist aan de hand van prijsvragen of aanbestedingsprocedures de markpartijen eerlijk en 
objectief in de gelegenheid te stellen zich als risicodragende ontwikkelaar te positioneren 
met een visie en een grondaanbieding. Echter de randvoorwaarden en specificaties zijn met 
een leger adviseurs en beleidsnota’s zodanig dichtgetimmerd dat de ontwikkelopgave slechts 
een bouwopgave is geworden. Voor creativiteit is weinig ruimte over. De nieuwe toverformules 
voor grootschalige, complexe ontwikkelingen zijn de PPS- (publiek-private samenwerking)  
en GEM- (gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij) constructies, die stuk voor stuk uit 
consortia met de grote bouwers bestaan. 
Kortom alles wijst op een onuitgesproken, impliciet, misschien zelfs onbewust, maar  
systematisch en methodisch monsterverbond tussen de overheid en de bouwsector voor  
de inrichting van Nederland. 

De (her)definitie van projectontwikkeling

Blijft de vraag of projectontwikkeling werkelijk zulke andere vaardigheden vereist dan bouwen, 
beleggen of de publieke taak. En zo ja, wat zouden de kerncompetentie en bedrijfscultuur van 
een projectontwikkelaar dan wel moeten zijn? 
De genomineerden, juryleden en essayisten van voorgaande jaargangen Gouden Piramide 
spreken over visie, bezieling, overwinnen van weerstand, oog voor detail, doorbreken van 
instituten en gevestigde ordes, terug durven komen op eerdere beslissingen, toelaten van 
verschillende invalshoeken en meningen, dienstbaarheid aan het verleden en de bestaande 
context in plaats van egotripperij. De Neprom zelf laat in haar publicaties (zie ook haar magazine 
PRO) prominenten, waaronder haar eigen leden, spreken over conceptontwikkeling, waar mens 
en maatschappij centraal staan. In onze eigen ontwikkelpraktijk beginnen we over de geur, 
kleur en klank van de plek. Hoeveel softer kun je gaan in de harde wereld van onroerend goed?
Conceptontwikkeling door een pure ontwikkelaar zou dan geen lineair maar een iteratief  
proces kunnen zijn, waarbij gaandeweg door inbreng van belanghebbenden op zaken terug-
gekomen kan worden. Daarbij denken we, bijvoorbeeld, in termen van ‘community  
development’ versus een vinexwijk, met aandacht voor openbare ruimte, voorzieningen  
en dienstverlening op het gebied van comfort, recreatie, veiligheid en zorg.
Van groot belang is ook een zorgvuldige selectie van het ontwerpteam op basis van wat de 
ontwikkelopgave vraagt, in plaats van andersom. Met de signatuur van een enkele (grote) 
architect is de richting immers van tevoren bepaald. 
Grote ego’s en zogenaamde planvisionairs houden niet van compromissen. Maar wat is er mis 
met een goed compromis? Naar onze ervaring is het bereiken ervan eerder een versterkende 
optelsom van creativiteit en inzicht, dan water bij de wijn doen, tenminste als alle betrokkenen 
bezieling, passie en ambitie delen. En wat is er mis met een positieve inbreng van gebruikers? 
Burgers en omwonenden, die soms al meerdere generaties in de wijk wonen, zijn zeer gepas-
sioneerd als het gaat over hun ruimtelijke omgeving. Zij kunnen ontwikkelaars ook helpen en 

inspireren in plaats van tegenwerken. Het is aan de ontwikkelaar hier wat mee te doen, aan 
wiens kant ook enige bescheidenheid geboden is. Het vereist bijna een taoïstische benadering 
om met een ontwerpteam tot een optimale invulling te komen en weerstand om te buigen 
naar een constructieve bijdrage van alle betrokkenen, inclusief de bestaande omwonenden.

De rolverdeling

Het hier betoogde bestaansrecht van de pure ontwikkelaar doet niets af aan dat van de andere 
betrokkenen in het ontwikkelproces (80% à 90% van de Neprom-leden), integendeel. Goede 
bouwers zijn een zegen voor pure, ambitieuze ontwikkelaars die inbreidingen en binnenstede-
lijke ontwikkelingen willen aanpakken. Met ontzag en respect kan ik luisteren naar de prag-
matische oplossingen die een uitvoerder in de bouwvergadering aandraagt. Hetzelfde geldt 
voor een enthousiaste gemeentelijke projectleider die tot in de diepste spelonken van het 
gemeentehuis de planvisie kan vertalen naar werkelijke verkeersveiligheid en kwaliteit van  
de openbare ruimte. Ik zou iedereen willen adviseren: kies voor waar je goed in bent of zou 
moeten zijn. 
Voor de bouwbedrijven en aannemers is met een focus op kwalitatief bouwen, zonder faal-
kosten, veel geld te verdienen. De continuïteit van de bouwonderneming is hiermee het best 
gediend. Bouwen blijft het merendeel uitmaken van de totale stichtingskosten. De creditrating 
van bouwbedrijven zal omhoogschieten als ontwikkelrisico’s geen deel uitmaken van het  
risicoprofiel van de onderneming. Bij beleggers geldt dezelfde bedrijfseconomische afweging. 
Gemeenten zouden in hun selectieprocedures meer oog moeten hebben voor de werkelijke 
competenties van de kandidaten, inclusief voor hun eigen sterkten en zwakten in het proces. 
Ze zouden zich moeten concentreren op het publieke toetsingskader en lokaal sterk ingevoerde 
bouwers en woningbouwcorporaties (later) moeten toelaten in het proces vanuit hun eigen 
sterke rol. Een gemeente maakt (ogenschijnlijk) nooit een bestuurlijke of ambtelijke fout door 
met de gevestigde grote ‘gediversifieerde machinebureaucratieën’ in zee te gaan. Echter de 
organisatieleer vertelt ons dat het vooral de kleine partijen zijn die vanuit hun ‘adhocratie’ in 
staat zijn vernieuwing, creativiteit en bezieling te bieden. Op die manier zoeken — en vinden — 
wij in onze eigen ontwikkelpraktijk de ruimte om een wijk bijna organisch te laten ontstaan 
door de inbreng van omwonenden, door nieuwe technologische mogelijkheden als duurzame 
energie in te brengen, naar de kwaliteiten van de plek te kijken en door een goede, lokaal 
ingevoerde en dus vertrouwde bouwer of woningbouwcorporatie bij het project te betrekken.
En wat de focus van een ontwikkelaar betreft, gaat het in ieder geval mijn competentie als 
ontwikkelaar te boven om naast de genoemde ontwikkelopgaven en daarmee samenhangend 
risicoprofiel, ook nog een bouwbedrijf te moeten leiden, een beleggingsportefeuille voor 
pensioenhouders te beheren of een publieke taak te moeten vervullen. Zou dat andersom dan 
niet gelden?

Ir. Marcel E. Loosen MRE is algemeen directeur van ABC Vastgoed Groep in Arnhem en vanuit ABC Planontwikkeling 
een van de genomineerden voor de Gouden Piramide 2007 met het project ‘ABC van een dorp’ in Twello. 



Opdracht en ontwerp
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V.l.n.r. Ton Idsinga (jurysecretaris), Klaske Havik, Mels Crouwel (voorzitter), Mick Eekhout, Madeleine Maaskant, 
Renée Hoogendoorn, Ton Schaap, Roberto Meyer, Hadassah de Boer
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Inzendingen en jurering
Na sluiting van de inzendtermijn op vrijdag 7 maart bleken 99 opdrachtgevers een recent 
architectuurproject voor de Gouden Piramide 2008 te hebben ingezonden.1 Op het gevaar af 
beticht te worden van scorebordjournalistiek kan toch rustig gesteld worden dat dit een meer 
dan redelijke uitslag is. Ook in vergelijking met de respons van eerdere en vergelijkbare prijzen 
en prijsvragen. Natuurlijk gaat het niet om de ‘score’ van de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap, maar het aantal deelnemers aan een prijsronde is natuurlijk wel een  
welkome graadmeter voor de animo voor de rijksprijs. Uiteraard speelt het prijzengeld 
(50.000 euro) hierbij een stimulerende rol.
Bij de beoordeling van de inzendingen gaat het natuurlijk ten principale om de architectonische 
kwaliteit van de (geheel of grotendeels) gerealiseerde plannen en de creatieve, deskundige en 
bezielende inbreng van de opdrachtgevers in het totstandkomingsproces.2 Het laatstgenoemde 
aspect is essentieel, want de Gouden Piramide is nadrukkelijk een opdrachtgeversprijs.  
Een rijksprijs die bijna twintig jaar geleden werd ingesteld om het goede opdrachtgeverschap 
te bevorderen. Dat was en is nodig, omdat opdrachtgevers bij de totstandkoming van onze 
gebouwde omgeving en de inrichting van ons land een cruciale rol vervullen. Veel meer dan 
‘het publiek’ veelal beseft. Bevinden de ontwerpers zich als acteurs meer in de spotlights van 
de architectuur, het zijn de opdrachtgevers die als regisseurs achter de coulissen het initiatief 
nemen voor een project, de opdracht formuleren, de financiering regelen en ook het risico 
lopen. Zonder opdrachtgevers geen architectuurprojecten en dus ook geen inzendingen.  
Zo simpel kan de realiteit zijn. 
In het vervolg van deze paragraaf zal verslag worden gedaan van het beoordelingsproces  
door de ingestelde jury van de 99 ingezonden projecten.

Waar, wie, wat

Voordat hiertoe zal worden overgegaan, komen drie feitelijke aspecten aan bod die daar in 
zekere zin aan voorafgaan. Ten eerste: hoe is het gesteld met de geografische spreiding van 
de projecten? Ten tweede: wie zijn de inzenders? En ten slotte: wát is er ingezonden? 
De ingezonden projecten kwamen uit het hele land. Letterlijk. Alle twaalf provincies waren 
vertegenwoordigd. Ook wat dit betreft is de prijs dus een echte rijksprijs. Zoals viel te ver-
wachten zijn Zuid- en Noord-Holland het best vertegenwoordigd (respectievelijk 26 en  
22 projecten), middenmoters zijn Noord-Brabant (10), Gelderland (10), Limburg (8), Flevoland (6) 
en Utrecht (5). Provincies met minder verstedelijking sluiten de rij: Friesland (4), Groningen (3), 
Overijssel (2), Drenthe (2) en Zeeland (1). Deze verdeling versterkt de gedachte dat de inzen-
dingen tezamen iets van een steekproef hebben, een gevolg van de open oproep die uitging 
naar alle (12.000) bij het architectenregister ingeschreven ontwerpers in Nederland — zij konden 
een in hun ogen voorbeeldige opdrachtgever voordragen — opdrachtgevers(organisaties), 
gemeenten en provincies. Via artikelen en langs digitale weg werden particulieren op de 
hoogte gebracht van de mogelijkheden tot deelname. Bovendien hebben de AVRO-documen-
taires over de opdrachtgevers en hun project, die de afgelopen vijf jaar op de tv te zien waren, 
aanzienlijk bijgedragen aan de algemene bekendheid van de Gouden Piramide.

Ook wat de inzenders betreft — de tweede vraag — is er niet echt sprake van een opvallende 
afwijking van wat doorgaans gebruikelijk is of het moet het relatief hoge aantal particulieren 
en sociale en culturele stichtingen zijn. De eerstgenoemde categorie — waarbij individuele 
particulieren en verenigingen van eigenaren bij elkaar zijn opgeteld — is wellicht iets aan het 
groeien door het uitgezette beleid op het gebied van het particulier opdrachtgeverschap, de 
media-aandacht voor de resultaten en de onversneden trots bij ‘gewone mensen’ als ze een 
gecompliceerd bouwproces tot een bevredigend einde hebben weten te brengen. Vooral de 
culturele stichtingen zijn verhoudingsgewijs — zo leert de ervaring — altijd iets oververtegen-
woordigd bij de inzendingen voor de Gouden Piramide. Het volledige resultaat kwantitatief: 
projectontwikkelaars (21), corporaties (18), gemeenten (17), particulieren (16), bedrijven (9), 
stichtingen (9), scholen en universiteiten (8), architecten (4), provincies (2) en waterschappen (1). 
Het verschijnsel van de ‘ondernemende architect’ (4) is op zichzelf niet nieuw. Tijdens de 
vooroorlogse jaren kwam het regelmatig voor dat architecten hun eigen opdracht organiseerden. 
Tijdens de wederopbouw was deze vorm van zelf-acquisitie bijna geheel verdwenen, maar  
de afgelopen jaren lijkt dit, zeker voor wat kleinere projecten, een vaste plaats te hebben  
verworven in het spectrum van typen opdrachtgeverssituaties. (Zie hiervoor ook het essay 
‘Architecten als ontwikkelaar’, p. 20 e.v.) De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat het totale 
aantal opdrachtgevers het aantal inzendingen overstijgt. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele 
projecten meerdere opdrachtgevers hebben, bijvoorbeeld een gemeente die een project heeft 
opgezet samen met een ontwikkelingscombinatie of een schoolbestuur dat bij de uitvoering 
een professionele opdrachtgever heeft ingeschakeld. Enkele genoemde initiatiefnemende 
architecten hebben de opdracht later in een bv ondergebracht of hebben die uiteindelijk in 
handen gesteld van een corporatie.

Renée Hoogendoorn Jurybijeenkomst in Loods 6; v.l.n.r. Roberto Meyer, Klaske Havik en (op de rug) Mick Eekhout
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Trends 

Ten slotte het antwoord op de laatste vraag: wat voor projecten zijn er ingezonden? Naast de 
gebruikelijke nieuwbouwprojecten was er een opvallende profilering kenbaar binnen het 
geheel van de inzendingen. Zo is de ongelijkvormige verzamelcategorie ‘renovatie, restauratie, 
gedeeltelijke nieuwbouw, interieurvernieuwing, herbestemming, verbouw, reconstructie’ 
met maar liefst veertig inzendingen opvallend prominent aanwezig. De voorzichtige conclusie 
kan worden getrokken dat men kennelijk minder snel dan voorheen tot sloop overgaat en het 
inmiddels als een volwassen uitdaging wordt gezien om nieuw en oud op elkaar te betrekken. 
Voor een deel kan dit ook het gevolg zijn van het uitbreiden van het aantal monumenten in 
Nederland en de subsidiemogelijkheden voor projecten in het kader van Belvedere. 
Een tweede opvallend verschijnsel was het relatief grote aantal multifunctionele complexen: 
zeventien stuks. De dominantie van de monofunctionaliteit lijkt in enkele maatschappelijke 
sectoren af te nemen. Ter illustratie enkele voorbeelden van functiemenging binnen één project.
Al enkele jaren tracht de overheid scholen in buurten om te vormen tot een diversere sociaal-
culturele voorziening: de brede scholen. Daarvoor heeft de gemeente Arnhem staand beleid 
ontwikkeld, waarvan de architectonische aanpak deel uitmaakt. Zo herbergt multifunctioneel 
centrum De Spil in de ‘Vogelaarwijk’ Malburgen de volgende functies: twee basisscholen, een 
wijkcentrum, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een sportzaal. De Spil maakt deel 
uit van vier soortgelijke brede scholen die na een selectieprocedure door hetzelfde architecten-
bureau zijn ontworpen.
Van een geheel andere categorie is Euroborg in Groningen. Hart van het complex is het bekende 
stadion van FC Groningen. Inmiddels is het min of meer gebruikelijk dat aan zo’n sportcomplex 
andere commerciële functies worden gekoppeld, zoals kantoren, een supermarkt en horeca. 
Dat is hier ook gebeurd. Maar daar is het niet bij gebleven. Pal naast Euroborg zullen ook het 
ROC Noord-Nederlandse Alfa College, woontorens en een sport- en gezondheidscentrum  
verrijzen. Het stadion fungeert in dit project dus niet alleen als voorziening, maar ook als aan-
jager voor andere functies.
Voor een bestaand pand uit 1912 in Amsterdam-Oost, waar ooit de Derde Ambachtsschool van 
de Maatschappij voor de Werkende Stand was gehuisvest, werd een nieuwe gebruiker 

gezocht. Het werd een samenwerkingsverband dat voor de buurt een ‘laagdrempelig publiek 
toegankelijke’ multifunctionele voorziening ‘samenstelde’ met de woningcorporatie Ymere, 
Stayokayhostels, het Filmhuis Studio / K, internetwerkplaats Cybersoek en de onderzoeks-
stichting IIRF, die opleidingen verzorgt voor mensen uit ontwikkelingslanden, als voornaamste 
partners. Het creëren van ‘leven’ in het centrum en in de buurt was het doel van deze bundeling 
van activiteiten.
Het laatste voorbeeld is het LOC-opleidingscentrum in Hardenberg, Overijssel. Net als bij de 
steeds groter wordende en ondernemender ROC’s zijn ook in deze sector grote veranderingen 
gaande. Ook hier werden functies in een nieuwbouwproject betrokken die voordien ‘alleen 
door het leven gingen’. Het gebouw van 115 bij 53 meter, van vier verdiepingen en met vier 
grote, vierkante atriums van 7,5 meter breedte, biedt behalve aan het Christelijke Regionaal 
Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland, de AOC De Groene Welle en de gemeente 
Hardenberg ook nog ruimte aan maar liefst dertien huurders: van een openbare bibliotheek, het 
Kreatief Centrum, het Onderwijs Adviescentrum tot het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).
Het toverwoord bij al dit soort multifunctionele complexen is: synergie. Zowel wat betreft de 
functies en activiteiten als in de exploitatie.
Een derde te constateren trend is een logisch gevolg van wat men de vergrijzing is gaan noemen. 
Steeds meer woon-zorgvoorzieningen maken, in vergelijking met eerdere Piramide-rondes, 
deel uit van de inzendingen en het ontwerpen van aangepaste en levensloopbestendige 
woningen bij grote wooncomplexen wordt steeds meer usance. (Zie ook het essay ‘Zorg in de 
knel tussen bureaucratie en markt’, p. 15 e.v.)
Ten slotte constateerde de jury dat échte duurzame projecten bij de inzendingen schamel  
vertegenwoordigd waren. Het sterke vermoeden bestond dat het begrip ‘duurzaam’ vooral als 
windowdressing werd gebruikt. Slechts een enkel project was aantoonbaar duurzaam van 
karakter, zoals het door het huidige bouw- en milieubeleid wordt voorgestaan. 

Jury

Alle 99 inzendingen werden de juryleden twee weken voor de eerste jurydag toegezonden, 
voorzien van een feitelijke analyse opgesteld door de ingestelde Technische Commissie.3 
Iedereen kon dus zelfstandig en in alle rust kennisnemen van het toegezonden materiaal.  
Wie zaten er in de jury van de Gouden Piramide 2008?
De leden waren:
Mels Crouwel   rijksbouwmeester, voorzitter
Roberto Meyer   architect / Meyer en Van Schooten Architecten
Renée Hoogendoorn   directeur gebiedsontwikkeling AM
Mick Eekhout   hoogleraar productontwikkeling TU Delft en directeur Octatube International
Madeleine Maaskant   architect / Maaskant en Van Velzen Architecten
Ton Schaap   stadsstedenbouwer Enschede en stedenbouwkundige dRO Amsterdam
Hadassah de Boer   programmamaker en tv-presentatrice
Klaske Havik   architect en schrijver, redacteur tijdschrift OASE, docent TU Delft
Ton Idsinga   projectleider Gouden Piramide, vervulde de rol van jurysecretaris

Voorzitter en secretaris hadden geen stemrecht. De leden van de jury zijn door de minister 
van VROM benoemd. 

J.E.A. Boomgaard (derde van links), directeur van het Stadsarchief De Bazel, geeft nader uitleg 
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Na het afhandelen van enkele procedurele zaken4 werd de jurybijeenkomst op 14 april 2008 
geopend met de traditionele vraag: wat is de algemene indruk van de jury over de ingediende 
plannen? Daar bleek geen eenstemmigheid over te bestaan. De reacties varieerden van ‘zozo’ 
tot ‘ik werd er wel vrolijk van toen ik het pakket doornam’, van ‘wisselend’ en ‘wel erg veel 
renovatieprojecten’ tot ‘alles bij elkaar zeker inspirerend’. Hoewel er enkele recent opgeleverde, 
spraakmakende gebouwen tussen ‘de 99’ werden gemist, kon iedereen zich toch vinden in de 
gemaakte opmerking dat er ‘meer dan genoeg goede gebouwen tussen zitten’. 
Na deze inleidende beschietingen werd besloten om eerst alle 99 projecten plenair te beoor-
delen en daar direct een selectiesleutel op toe te passen. Een positieve stem van minimaal 
vier juryleden zou nodig zijn om een plan erin te houden. Deze selectie zou overigens voor-
lopig zijn. Na de volledige gezamenlijke ronde kon een jurylid altijd voorstellen om — met 
redenen omkleed — een afgevallen plan alsnog te laten doorgaan. Dit correctiemechanisme 
moest voorkomen dat er onomkeerbare besluiten zouden worden genomen, die achteraf 
beschouwd als onzorgvuldig konden worden gekwalificeerd. 

Criteria

Aan de hand van welke criteria zouden de projecten worden beoordeeld? Daarin voorziet de 
officiële regeling van de Gouden Piramide, zoals gepubliceerd in de Staatscourant.5 Een notitie 
met de volgende tekst werd door de secretaris aan de juryleden uitgereikt:
‘De beoordeling dient te geschieden op basis van twee aspecten: het projectresultaat en de 
inbreng van de opdrachtgever. Nader uitgewerkt:
— Criterium A: De architectonische kwaliteit van het project
 De samenstellende factoren zijn:
 1 De culturele waarde
   Dit begrip verwijst naar criteria als het vaktechnisch kunnen, originaliteit, de zeggings-

kracht van een ontwerp, het standpunt dat de ontwerper vertolkt. Het impliceert 
tevens de cultuurhistorische factor en de belevingswaarde.

 2 De gebruikswaarde
   Voldoet het ontwerp aan de beoogde bestemming? Wordt de doelstelling van het  

project maximaal gehaald?
 3 De toekomstwaarde
   Bezit het project voldoende duurzaamheid en flexibiliteit, zowel wat betreft het  

(toekomstige) gebruik, de ecologische vereisten als de financiële waarde? Heeft het 
ontwerp de potentie in zich tot ‘monument’ uit te groeien?

— Criterium B: Het inspirerend opdrachtgeverschap
  De omschrijving van inspirerend opdrachtgeverschap werd bij de instelling van de 

Rijksprijs de Gouden Piramide opgehangen aan (eveneens) drie trefwoorden: creativiteit, 
deskundigheid en bezieling. 

 1  Een goed opdrachtgever is niet snel voor één gat te vangen. De hindernissen zijn  
doorgaans talrijk. Vindingrijkheid bij het vinden van steeds nieuwe oplossingen is dus 
een vereiste. Het bouwproces verloopt zelden rechtlijnig en eenparig. Ook de opdracht-
gever moet het op kunnen brengen steeds maar tegenvallers en teleurstellingen te 
overwinnen. Door met creatieve oplossingen te komen.

 2  Deskundigheid is wat men bij aanvang heeft — bijvoorbeeld als professioneel project-
ontwikkelaar — , of tijdens het proces kan verwerven. Dus “werkende weg”. Het is de 

verstandelijke component van de drie. In de bouw — met zijn aanzienlijke budgetten 
— geen overbodige luxe. Maar ook hoort bij “deskundigheid” het goed op waarde  
kunnen schatten van de adviezen van de ontwerper. En het verdedigen van de uit-
gezette koers, of juist het aanpassen hiervan als gevolg van voortschrijdend inzicht. 

Hadassah de Boer en  
Roberto Meyer in ontvangst
ruimte De Bazel 
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 3  De bezielende factor — niet alleen ten opzichte van de architect, stedenbouwkundige 
of landschapsarchitect, maar ook al die andere betrokkenen, zoals de aannemer,  
de installateur, de constructeur, de gemeentelijke diensten, de bouwadviseurs, 
omwonenden — moet “het vuur laten branden”. Daar is een positieve vorm van eigen-
wijsheid voor vereist. Het geloven in een gematerialiseerde droom. Deze essentiële 
factor van de bezieling valt goed beschouwd als de brandstof van het hele bouw-
proces te beschouwen.’

Rondgang

Uiteraard is het in dit bestek niet doenlijk om de discussie per project tijdens de rondgang 
weer te geven. Vandaar dat met een paar voorbeelden wordt volstaan.
De bespreking van het vrijstaande woonhuis in Meerssen van de familie Wijnhoven-Beijnsberger 
opende een jurylid met de opmerking dat dit niet zo’n lastige opgave was: er was één duide-
lijke particuliere opdrachtgever, het geld was voorradig en het bestaande prachtige bosachtige 
parklandschap en het zicht op Maastricht kreeg men er ‘gratis’ bij. Daar was zeker niet ieder-
een het mee eens. Er werd betoogd dat villaontwerpen in de architectuurgeschiedenis een 
grote rol hebben gespeeld, omdat de architect in samenspel met de opdrachtgever / bewoner 
een veel uitgesprokener resultaat kan boeken dan bij anonieme gebruikers. En juist omdat de 
ambities bij dit soort projecten heel hoog liggen, is voor het bereiken van betekenisvolle 

architectuur dikwijls een stevige worsteling vereist. Het resultaat laat zien dat de opdracht-
gever inderdaad wist wat hij wilde. De ruwe afwerking met de stevige moerbinten in het  
plafond kunnen alleen tot stand zijn gebracht met beider instemming. Het is daarom een 
woonhuis geworden dat zonder meer modern oogt, maar een persoonlijke touch niet mist. 
De meerderheid van de jury vond het terecht dat dit project in ieder geval dóórging.
Waardering was er voor de aanpak van corporatie Ymere om de Chassébuurt in Amsterdam op 
te knappen door vier gezichtsbepalende ‘strategische’ panden te renoveren. Ingezonden was 
het project Het Sieraad, een voormalige ambachtsschool in Amsterdamse-Schoolstijl. De overige 
drie projecten dienden als referentie. De positieve stemming kantelde toen de overkapping 
van de binnenplaats van de school nauwkeuriger werd bestudeerd. Deze werd nogal grof 
gevonden. De kolommen van profielstaal waren ook ‘ongelukkig’ geplaatst. De jury was met 
andere woorden dus niet zo positief over het architectonische aspect. Het project viel af.
Het Scandinavisch aandoende woningbouwproject De Veranda van Onix Architecten, in 
opdracht van NCB Projectrealisatie bv, werd door een jurylid aanvankelijk nogal aangepast 
gevonden. Aangepast aan de tijd met de landelijke, schuine daken en het hout in de gevel. 
Gewoon. Dit woord ‘gewoon’ prikkelde een ander jurylid tot de reactie: ‘Was dat maar waar! 
Was dit maar “gewoon”. Dit is juist heel uitzonderlijk. Het enige gedeelte van de striphelden-
buurt in Almere dat goed gelukt is.’ Het ontwerp was in projectteamvergaderingen — opdracht-
gever en Onix gezamenlijk — tot stand gekomen. Het project werd nauwgezet bestudeerd, 
waarbij de waardering almaar steeg. Er klonk: ‘Het is beeldschoon gemaakt. Veel aandacht 
voor de directe omgeving en de geparkeerde auto’s zijn redelijk weggewerkt. Door het materiaal-
gebruik, de schakering van de woningen en het creëren van hoogteverschillen is het een inno-
vatief project geworden dat navolging verdiend.’ Het was duidelijk. Dít plan had uiteindelijk 
aan voorstemmers geen gebrek.
Er deden zich ook gevallen voor waarbij de waardering voor het initiatief en de opzet van een 
project breed werd gedeeld, maar waarbij uiteindelijk toch onvoldoende steun was om op 
basis van het uiteindelijke resultaat het project door te laten gaan. Een voorbeeld van zo’n 
project was de nieuwe moskee en het sociaal-cultureel centrum in Helden (Limburg) in 
opdracht van de Stichting Marokkaanse Islamitische Belangen. Op 13 november 2004, dus elf 
dagen na de moord op Theo van Gogh, brandde de plaatselijke tot moskee verbouwde schuur 
grotendeels af door brandstichting. De Marokkaanse gemeenschap in Helden maakte daarna 
direct werk van de reeds sluimerende plannen voor een fatsoenlijke nieuwbouw. De financie-
ring werd gedragen door de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Voor het startkapitaal 
werd een bijdrage gevraagd van 3.000 euro aan de 90 aangesloten gezinnen in Helden.  
Voor de realisatie van het geloofshuis koos men bewust een plaatselijke architect en aannemer. 
Om praktische redenen — om de communicatie over het project te vergemakkelijken — en om 
principiële redenen: deze aanpak moest het draagvlak voor de Moskee in Helden verstevigen. 
In de keuze van de baksteen, rood en saharageel, moest de samensmelting van twee culturen 
worden gesymboliseerd. De minaret werd vierkant, wat gebruikelijk is in de Maghreblanden. 
Ondanks de sympathie voor het project vond de jury de architectuur toch niet belangwekkend 
genoeg om het plan door te laten gaan.

Renée Hoogendoorn en Ton Schaap in gesprek met eigenaar/bewoners Villa van Vijven  
en de oudwethouder van Almere, Arie Willem Bijl
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De jury nam het eerste resultaat nog eens goed in ogenschouw. Op de vraag van de voorzitter 
of er nog een jurylid een correctie op deze eerste selectie zou willen voorstellen, reageerde 
een lid met het verzoek om de inzending van de stichting De Kamers met een cultureel centrum 
in Vathorst, Amersfoort, nogmaals te bespreken omdat dit toch een heel bijzonder plan zou 
zijn. Hetgeen geschiedde. Maar de meerderheid van de jury bleef ook na hernieuwd debat bij 
het eerder ingenomen standpunt: niet door. Waarmee de lijst was vastgesteld.

Nomineren

Om een kwalitatieve profilering aan te brengen bij de overblijvers, werd vervolgens na de 
gezamenlijke ronde overgestapt op een individuele benadering: iedereen mocht maximaal 
tien stemmen uitbrengen op de favorieten naar haar of zijn voorkeur. Voor alle duidelijkheid: 
één stem per project. Enkele juryleden brachten niet de maximale tien stemmen uit. Na het 
beëindigen van deze operatie viel er een driedeling te constateren bij de projecten: een kop-
groep van zes stemmen of meer (projecten: 12, 21, 29, 30), een middengroep met één tot vier 
stemmen en groep van laaggeplaatsten met geen stem. 
Er werden als gevolg van deze ‘waterscheiding’ twee beslissingen genomen: de inzendingen 
zonder stem (projecten: 2, 6, 9,10,16, 20, 25, 28, 31) werden als kansloos gezien en vielen 
direct af. De tweede beslissing was dat de stemming slechts als indicatie diende te worden 
opgevat en niet als het vaststellen van een vaststaande volgorde. Vooral bij de subtop zaten 
verschillende projecten die bij nadere beschouwing naar boven zouden kunnen doorstromen. 
Zo werd uitgesproken dat het vestigen van het gemeentearchief van Amsterdam in het rijks-

Eerste selectie 

Na de gezamenlijke bespreking en beoordeling van alle 99 inzendingen werd de balans  
opgemaakt.6 De 32 projecten die als gevolg van deze eerste ronde doorgingen waren (in wille-
keurige volgorde):
 1 Woonmaatschappij Maasland met het project Ontwikkeling Zuid-Ooster in Grave.
 2  De gemeente Groningen en de Ontwikkelingscombinatie G4 met het project Euroborg  

in Groningen.
 3  De gemeente Arnhem met het multifunctioneel centrum De Spil-Malburgen in Arnhem.
 4 Vestia Den Haag Zuid-Oost met gebouw Het Strijkijzer in Den Haag.
 5 De Universiteit van Amsterdam met de Bibliotheek Bijzondere Collecties in Amsterdam.
 6 De VVE Timorplein met het project Timorplein 21 in Amsterdam.
 7 Trebbe Bouw Oost en Noord bv met het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) in Hardenberg.
 8 Hillen & Roosen Projectontwikkeling bv met De Monnik in Amsterdam.
 9 Stadsherstel Amsterdam nv met Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.
 10 Star Teks bv met het nieuwbouwproject Star Sock in Oisterwijk.
 11 RaFo met het centrumplan Ypenburg, deelplan 4, in Den Haag.
 12  Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid in Hilversum.
 13  B.M. Maarsingh en I. van Steijn met hun woonhuis in Leeuwarden.
 14  De VVE De Dichterlijke Vrijheid met het project De Dichterlijke Vrijheid (Wallisblok, 

Spangen) in Rotterdam.
 15  ROC van Twente met de nieuwbouw ROC van Twente in Hengelo.
 16  Haag Wonen met het project Erasmuspark in Den Haag.
 17  De Stichting Ipse met de renovatie en verbouwing van het Willem Felsoord in Delft.
 18  BAM Vastgoed (i.s.m. BAM Woningbouw en Volker Bouwmaatschappij) met STJOB  

in Rotterdam.
 19  Woonstichting De Key t.b.v. Cordaan i.s.m. de gemeente Diemen met woon-zorgcomplex 

Berkenstede in Diemen.
 20  De familie Wijnhoven-Beijnsberger met hun woonhuis in Bunde.
 21  Vereniging KaveL met Villa van Vijven in Almere.
 22  NCB Projectrealisatie bv met De Veranda in Almere.
 23  Gemeente Delft met het project De Sprengmolen / Mediatheek in Delft.
 24  De gemeente Den Haag met De Netkous (Randstadrail — Prinses Beatrixlaan / Ternoot)  

in Den Haag.
 25  De Woonmaatschappij met het Johannes Enschedé Hof in Haarlem.
 26  Hopman Interheem Groep met Milos, Archipelago (Science Park) in Amsterdam.
 27  Van Straten Vastgoed bv met de Vesteda Toren in Eindhoven.
 28  De gemeente Lelystad met het Agora Theater in Lelystad.
 29  VIA Projectontwikkeling bv met Huis de Wiers in Nieuwegein.
 30  Unilever Nederland bv met deBrug / deKade in Rotterdam.
 31  Pier en Diana van Toor met Villa van Toor in Hoek van Holland.
 32  J.E.A. Boomgaard, directeur van het Stadsarchief Amsterdam, met het Stadsarchief  

De Bazel in Amsterdam.

Ontvangst in zaal Instituut voor Beeld en Geluid; v.l.n.r. Roberto Meyer, Hadassah de Boer, Mels Crouwel en Mick Eekhout 



4544

monument de Nederlandsche Handelmaatschappij (1926) van architect K.P.C. de Bazel  
(project 32) toch wel een majeure prestatie was, gezien de gevoeligheden enerzijds met 
Monumentenzorg, die het gesloten karakter van het voormalige bankgebouw wilde respecteren, 
en anderzijds de organisatorische ambities van de instelling om zich juist meer dan voorheen 
open te stellen naar het publiek. Zo’n afweging is een precaire zaak. De opdrachtgever was er 
prima in geslaagd het juiste evenwicht te vinden tussen vernieuwing en behoud. De gegroeide 
waardering zorgde ervoor dat de inzending duidelijk als een runner-up kon worden beschouwd 
bij de beraadslagingen.
Zorgorganisatie Cordaan, die samen met De Key een innovatief zorgcomplex in Diemen heeft 
gerealiseerd, werd geprezen als een goede gebruiker / opdrachtgever die al veel vaker prima 
voorzieningen had weten te realiseren. Dus als het belang van de continuïteit in het opdracht-
geverschap onderstreept diende te worden, dan zou dit complex (19) genomineerd moeten 
worden. 
Er werd gewikt en gewogen en favorieten werden bij de topvijf geschaard, maar even later als 
gevolg van nadere inhoudelijke afwegingen er weer net buiten geplaatst. Het ging heen en 
weer. Voortdurend werd de combinatie prestatie opdrachtgever–kwaliteit eindresultaat in de 
gaten gehouden. Na verloop van tijd tekenden zich duidelijk vier kandidaten af om genomineerd 
te worden. Het waren:
—  J.E.A. Boomgaard, directeur van het Stadsarchief Amsterdam, met het Stadsarchief  

De Bazel in Amsterdam;
—  Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid in Hilversum;
—  VIA Projectontwikkeling bv met Huis de Wiers in Nieuwegein;
—  Unilever Nederland bv met deBrug / deKade in Rotterdam.

De jury had het hierbij kunnen laten, want de regeling schreef voor dat er drie, vier of vijf 
opdrachtgevers moesten worden genomineerd. Maar gezien de ‘opkomst’ van de prijsronde 
2008 vond de jury vijf nominaties op haar plaats. Dus werden de ‘net-niet’-kandidaten met 
elkaar vergeleken. Voor de laatste beschikbare plek culmineerde de discussie al spoedig in 
twee woningbouwprojecten: De Veranda (22) en Villa van Vijven (21), beide in Almere, met als 
opdrachtgever respectievelijk een projectontwikkelaar en een vereniging van vijf particuliere 
eigenaren. 
Het woningbouwproject De Veranda bestaat uit 36 grote geschakelde woningen in blokjes 
van 3 en 5 woningen. Het jonge bureau Onix kreeg van de opdrachtgever naar eigen zeggen 
veel vrijheid om binnen de voorwaarden een plan voor ‘bosvilla’s’ te ontwerpen gebaseerd op 
de vorm van oude Amerikaanse barn. De opdrachtgever, NCB Projectrealisatie, ging vooral 
toetsend te werk. Sommige juryleden vroegen zich af wat dan de inbreng is geweest van de 
opdrachtgever, waarop direct werd tegengeworpen dat ze de architecten kennelijk goed gecast 
hadden als er niet veel hoefde te worden bijgestuurd. Wat een kwaliteit is van de opdracht-
gever. Het woonbuurtje is een verademing in vergelijking met wat gangbaar is op dit gebied. 
Er is een nieuw ‘product’ voor de woningmarkt gerealiseerd dat in zijn doorwerking van grote 
waarde kan blijken te zijn.
Juryleden die vooral gecharmeerd waren van het Villa van Vijven-project, een constellatie van 
vijf grote appartementen in een knaloranje geschilderd blok van drie verdiepingen op een 
clusterkavel van 5.000 m2, brachten hiertegenin dat het van erg veel lef getuigde dat de ver-

eniging van eigenaren in collectief opdrachtgeverschap zo’n lastig project hebben aangedurfd. 
Voor amateurs hebben ze het perfect aangepakt en de problemen — het uitstappen van enkele 
deelnemers ten tijde van de aanbesteding, bezuinigingen in het ontwerp, het niet doorgaan 
van de aardwaterpomp — hebben ze prima weten te overwinnen. Bovendien is het een  
knappe prestatie van de architect dat hij de woningen zo heeft weten te situeren dat er een 
optimale privacy is voor de bewoners. En dat binnen één gebouw.
Op dit laatste werd gereageerd met de opmerking dat de Villa van Vijven wel echt een  
‘architectending’ is, en de verdieping een kwartslag draaien is inmiddels een populair concept 
in architectenkringen. En wat is de toekomstwaarde van deze villa? Wat blijft ervan over als 
de oorspronkelijke initiatiefnemers zijn vertrokken?
Maar je wilt toch opdrachtgevers die iets durven met deze prijs honoreren? Die bovendien zo 
verstandig zijn geweest zich op enkele cruciale momenten te laten adviseren? En niet mensen 
voor het voetlicht brengen die alleen de veilige paden bewandelen, zo werd hier weer tegen 
ingebracht. Het opdrachtgevingsproces van Villa van Vijven is veel interessanter dan bij  
De Veranda. Maar het resultaat van De Veranda is veel meer voorbeeldstellend en minder een 
op zichzelf staande architectenprestatie, riposteerde een kennelijke voorstander van het 
woonbuurtje in de ‘boskamer’. 
Kortom, de juryleden bleven verdeeld in hun waardering voor de twee projecten. Stemming 
moest uitkomst bieden: Villa van Vijven kreeg vijf stemmen, De Veranda (dus) twee.  
De inzending van de Vereniging KaveL met Villa van Vijven completeerde dus uiteindelijk als 
vijfde project de eerdergekozen genomineerden.
Aan het eind van de bijeenkomst werd het resultaat nog even ‘gewogen’. Wat direct opviel, 
was dat alle projecten in de Randstad lagen en dat er zich tussen de opdrachtgevers geen  

Mick Eekhout in archiefruimte Instituut voor Beeld en Geluid Klaske Havik en Madeleine Maaskant voor glaspanelen 
gevel Instituut voor Beeld en Geluid
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corporaties en projectontwikkelaars bevonden, die toch het meest hadden ingezonden.  
De reactie van de jury op deze constateringen: het zij zo. Men was puur uitgegaan van de 
vastgestelde kwalitatieve criteria en had niet heimelijk spreidingsfactoren (geografisch, typen 
opdrachtgevers, soorten project) laten meewegen. Wat ook een correct standpunt is. 
Bovendien viel er weinig te klagen over de verscheidenheid van de projecten. Dat zou tijdens 
de excursie en de uiteindelijke afweging tussen de projecten nog genoeg blijken. Bovendien 
zou een representatieve selectie van tien projecten uit de ‘subtop’ ook in de publicatie worden 
opgenomen, waardoor de differentiatie in de waaier aan inzendingen recht zou worden 
gedaan. 

De genomineerden

Voordat de excursie van de jury naar de genomineerde opdrachtgevers en hun project aan de 
orde zal komen, resumerend in de volgorde van het bezoek de vijf nominaties voor de 
Gouden Piramide 2008: 
—  J.E.A. Boomgaard, directeur van het Stadsarchief in Amsterdam, met het gebouw De Bazel
  Omvorming van een historisch bankgebouw (rijksmonument) in het centrum van 

Amsterdam — de voormalige Nederlandsche Handelmaatschappij van architect  
K.P.C. de Bazel uit 1926 — tot een maximaal toegankelijk stadsarchief met een presentatie-
functie. Het nieuwe archief ontving het eerste halfjaar 100.000 bezoekers. De directeur, 
 J.E.A. Boomgaard, trad op als bouwheer. Gepoogd is het voorheen zo gesloten gebouw 
zo transparant mogelijk te maken. Ontwerp: Claus en Kaan architecten en Maarten Fritz 
(restauratie).

—  Vereniging KaveL met Villa van Vijven in Almere
  Oranjekleurig, vrijstaand woongebouw voor vijf eigenaar-bewoners op een zogenaamde 

clusterkavel. Collectief particulier opdrachtgeverschap. Uitgangspunt was het creëren  
van vijf gelijkwaardige woningen, met veel privacy, in een villa-achtig gebouw dat in niets 
zou lijken op de gebruikelijke rijtjeswoningen of boerderettes. Strak georganiseerd totstand-

komingsproces met intensief contact met de ontwerper, onder meer via workshops. 
Ontwerp: M. Schreinemachers / NEXT architects.

—  Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met het gelijknamige project  
in Hilversum

  Opvallend, kleurig gebouw op het Mediapark voor het beheer, de openbaarmaking en het 
gebruik van archieven van beeld en geluid van vooral de publieke omroep. Veel aandacht 
voor de publieksfunctie middels een experience. Belangrijk deel van het gebouw bevindt 
zich onder de grond, waarvoor er een diepte (canyon) is ontworpen. Het ontwerp is van 
Neutelings Riedijk Architecten.

—  VIA Projectontwikkeling bv met Huis de Wiers in Nieuwegein
  Opmerkelijk project van architect Jaco de Visser, die op basis van eigen historisch onder-

zoek een gebouw realiseerde van vijf verdiepingen dat ruimte biedt aan een restaurant, 
ateliers en woonruimten. Sinds 1654 had op de locatie Huis de Wiers gestaan. Rond 1900 
werd deze buitenplaats bij Vreeswijk grotendeels gesloopt om plaats te maken voor een 
scheepswerf. De oorspronkelijke fundering en gewelven van Huis de Wiers bleken nog te 
bestaan en werden benut voor het niet-historiserende nieuwbouwproject in houtbouw, 
dat in zijn silhouet verwijst naar de oorspronkelijke bebouwing. 

—  Unilever Nederland bv met deBrug / deKade in Rotterdam
  Aan de Maas naast het voormalige Oranjeboomterrein is voor Unilever-Bestfoods op inno-

vatieve wijze een nieuwe kantoorvoorziening gerealiseerd voor het groeiende aantal 
werknemers: een 133 meter lange, vier verdiepingen tellende ‘brug’. Het kantoor werd elders 
gemonteerd en is vervolgens deels rijdend, deels glijdend door het bedrijf Mammoet over 
een aantal lage gebouwen boven de bestaande fabriek geplaatst. Het tweede deel van het 
project (deKade) behelst een parkeerblok. Door de stapeling van functies werd er ruimte-
winst geboekt die benut gaat worden voor woningbouw. Resultaat van een ontwikke-
lingscompetitie die gewonnen werd door de combinatie Dura Vermeer, JHK Architecten 
en West 8 landscape and urban design.

 
Excursie

De jury bezocht op 29 en 30 mei de vijf genomineerde opdrachtgevers en hun project. Voor elk 
bezoek was circa tweeënhalf uur uitgetrokken. De ontvangsten verliepen min of meer volgens 
een vast patroon. Eerst werd er door de opdrachtgever — in één geval uiteraard meerdere 
opdrachtgevers — een toelichting gegeven op het hele proces van de totstandkoming van het 
gebouw, meestal bijgestaan door andere participanten, zoals de architect, constructeur, de 
bouwer en/of medewerkers uit de eigen organisatie. Vervolgens werd het project bezocht. 
Tijdens zo’n rondgang was er al snel geen sprake meer van één centraal geleid exposé, maar 
van meerdere gesprekken die tegelijkertijd plaatsvonden. Juryleden die iets wilden weten 
over het ontwerp spraken de architect daar op aan, de constructeur beantwoordde vragen op 
constructief vlak, zakelijke kanten werden met de eindverantwoordelijke doorgenomen, etc., 
etc. En dit alles in een open, informele sfeer zonder veel terughoudendheid. In enkele gevallen 
werd het bezoek afgesloten met het centraal stellen van vragen die naar aanleiding van het 
bezoek waren opgekomen of die tijdens de jurering waren ‘blijven hangen’.
Aan het eind van de twee dagen deelden de juryleden de mening dat de projecten alleen maar 
‘gewonnen’ hadden door het daadwerkelijk beleven van het gebouw (interieur, exterieur en 
omgeving) en de gegeven toelichtingen op het bouwproces. De inzenders hadden er zonder 

Juryoverleg in bus
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uitzondering veel werk van gemaakt om de jury van zo veel mogelijk informatie te voorzien 
en het bij de ontvangst uitnodigen van ‘getuigen-deskundigen’, zoals specialisten van het 
gebruikte (bouw)materiaal, constructeurs en uiteraard de architecten, werd als een belangrijke 
toevoeging gezien. Alle genomineerden hadden hun uitverkiezing zonder meer waargemaakt. 
Tijdens de excursie waren bij de jury ook geen signalen van een Vorentscheidung merkbaar 
geweest, wat de spanning over het slotberaad alleen maar deed toenemen.

Slotberaad

Het hoogtepunt van het jurywerk is uiteraard het aanwijzen van de ‘nummer 1’. Wat overigens 
niet automatisch de winnaar is, want de minister van VROM kent de Rijksprijs toe, ‘gehoord 
het advies van de jury’, zoals het formeel staat omschreven.
Voor het uitspreken van dit advies over de winnaar trok de jury zich terug in de beslotenheid 
van een vergaderkamer in het gebouw Las Palmas, niet ver van het laatst bezochte project, 
Unilever Nederland in Rotterdam. Het slotberaad werd door de voorzitter geopend met het 
voorstel niet anoniem te stemmen, mocht het zover komen. Dat zou niet in de geest zijn van 
de werkwijze van deze jury. Vervolgens werd (weer) kennisgenomen van de precieze selectie-
criteria, zowel wat betreft het inspirerend opdrachtgeverschap als de architectonische kwali-
teit van een project. Om het juiste meetinstrument bij de eindbeoordeling paraat te hebben. 
Vervolgens werd een rondje gemaakt. Alle juryleden gaven hun persoonlijke mening over de 
vijf opdrachtgevers en hun project. Aan het eind van deze uitgebreide ronde kon de conclusie 
getrokken worden dat er duidelijk verschillende accenten werden gelegd. Het ene jurylid liet 
bij een project het eindoordeel voornamelijk bepalen door het architectonische aspect, terwijl 
de volgende die aan het woord kwam over hetzelfde project juist de rol van de opdrachtgever 
eruit lichtte. Het geheel gaf geen eenduidig beeld te zien. Wat wél viel te concluderen, is dat 
drie projecten bijna unaniem positief werden beoordeeld. Dat waren in willekeurige volgorde:
—  J.E.A. Boomgaard, directeur van het Stadsarchief Amsterdam, met het Stadsarchief  

De Bazel in Amsterdam;
—  VIA Projectontwikkeling bv / Jaco de Visser met Huis de Wiers in Nieuwegein;
—  Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid met het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid in Hilversum.

Door het gebleken verschil in waardering vielen de overige twee projecten in deze fase  
direct af. Dat waren voor alle duidelijkheid:
—  Vereniging KaveL met Villa van Vijven in Almere;
—  Unilever Nederland bv met deBrug / deKade in Rotterdam.

(Voor het juryoordeel over de afzonderlijke projecten, zie p. 62 e.v.)

Hoe lagen de verhoudingen tussen de overgebleven drie? Om daar achter te komen, werd 
weer naar het probate middel van de stemming gegrepen. Ieder jurylid kon zijn persoonlijke 
topdrie samenstellen. De stand die successievelijk op de flip-over zichtbaar werd, was aan-
leiding tot de nodige hilariteit: De Bazel en Beeld en Geluid bleken namelijk exact hetzelfde 
aantal stemmen te hebben gekregen. Huis de Wiers werd door zes van de zeven juryleden  
‘op drie’ gezet, zodat het duidelijk was dat dit project het volgende slachtoffer was. Maar hoe 
nu de patstelling tussen de twee overblijvers op te lossen? 

Kunnen er niet twee winnaars ex aequo worden aangewezen, was de vraag. Antwoord: nee. 
De regeling staat dat niet toe. Die ontsnappingsroute was afgesloten. Er moest echt gekozen 
worden. Waardoor de afweging nogmaals werd gemaakt, waarbij steeds preciezer naar de 
criteria werd gekeken. Eerst werden de opdrachtgevers ‘gewogen’. Algemeen directeur  
Edwin van Huis van Beeld en Geluid werkte als voorzitter van een team van vier mensen.  
Hij maakte een zeer vasthoudende indruk. Hij had de architect ook een keer ‘tot de orde 
geroepen’ toen deze bij de constructie van de gevel te veel water bij de wijn wilde doen ten 
opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Van Huis kwam over als een strategisch denker, 
die precies wist wat hij wilde. Directeur Boomgaard van het Stadsarchief in Amsterdam was 
meer de traditionele principaal. De absolute spil in het opdrachtgevingsproces. Doelbewust 
maar op onderdelen ook flexibel. Dat moest ook wel, omdat hij een nieuwe functie in een 

Huis de Wiers, Ton Schaap  
in souterrain met authentieke  
gewelven
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monument moest inpassen. Dat is per definitie passen en meten. Verder is hij goed in staat 
gebleken zijn belangen binnen de gemeentelijke organisatie te behartigen.
De toelichtingen bij de inzendingen werden er weer bijgehaald. Edwin van Huis had behartens-
waardige woorden gewijd aan het opdrachtgeverschap bij het Instituut voor Beeld en Geluid 
in het gelijknamige boekje dat bij de oplevering werd uitgegeven. Een passage werd voorge-
lezen: ‘Of die functionaliteit er nu is naar tevredenheid van de gebruiker, ligt vooral aan ons, 
de opdrachtgever. Want hoe ervaren ook, uiteindelijk weet de architect nooit het fijne van de 
werkomstandigheden en bijzonderheden van de organisatie waarvoor hij bouwt.’7 Hier sprak 
iemand die zich zeer verantwoordelijk voelde voor de werkcondities van zijn medewerkers. 
Ook het architectonische resultaat van beide projecten werd weer vergeleken. Wat was een 
grotere prestatie? Het tactvol openmaken van het imposante, maar gesloten monument, of 
de spectaculaire nieuwbouw, met de canyon voor de audiovisuele archieven, de glaspanelen 
rondom van Jaap Drupsteen — waarvan de fabricage al een prestatie op zich was — en de 
indrukwekkende hal die door een constructieve topprestatie mogelijk was geworden.  
Een jurylid maakte de opmerking: ‘Goed beschouwd zijn het allebei sacrale gebouwen.’  
Een ander jurylid stelde de principiële vraag: ‘Is Boomgaard nu geholpen door het monument 
van De Bazel, of tegengewerkt?’ Op de opmerking dat het eigenlijk onvergelijkbare gebouwen 
zijn, werd gereageerd met de constatering dat het juist wel frappant was dat het allebei  
culturele instellingen waren met een archieffunctie. Maar architectonisch lagen er inderdaad 
aanzienlijke verschillen.
Hier moest wederom een stemming licht in de duisternis van de besluitvorming brengen.  
Dat was na alle mitsen en maren en enerzijdsen en anderzijdsen wel duidelijk geworden. 
Uitslag: vier stemmen voor Beeld en Geluid, drie stemmen voor De Bazel.
Ondanks de aanhoudende verdeeldheid stemde de hele jury in met het uiteindelijke resultaat. 
‘Eigenlijk hadden we een luxeprobleem met twee zulke goede projecten, dat we gelukkig 
toch hebben opgelost’, zei een jurylid nog napuffend. Al was het een fotofinish. 
Als laatste daad machtigde de jury de voorzitter unaniem om de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te adviseren de rijksprijs voor inspirerend opdracht-
geverschap de Gouden Piramide 2008 toe te kennen aan de Stichting Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid in Hilversum. 

 1  Bij de 99 inzendingen bevonden zich 6 inzendingen uit een eerdere ronde met het thema ‘architectuur’. De jury achtte 
  de projecten toentertijd nog onvoldoende gerealiseerd. Zie verder de lijst met ingezonden projecten achter in dit boek. 
 2  Het thema van de Gouden Piramide 2008 was ‘architectuur’. Dit thema wordt bij toerbeurt en per jaar afgewisseld met 

het thema ‘gebiedsontwikkeling’.
 3  De Technische Commissie bestond uit: Marijke Beek (Beek en Kooiman Cultuurhistorie en eindredacteur Piramideboek), 

Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) en Ton Idsinga (jurysecretaris). De algemene ondersteuning (organisatorisch 
verwerken inzendingen en excursie) was in handen van Maaike van Beusekom (Architectuur Lokaal). 

 4  Klaske Havik werd benoemd tot vicevoorzitter.
   De volgende juryleden gaven aan op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij een ingezonden project:
   Renée Hoogendoorn: 
  — Project Panorama De Hameij van AM, dat overigens vóór haar tijd bij AM werd ontwikkeld;
   — Project Nieuwe Energie Leiden van Portaal: haar partner was hierbij betrokken.
   Ton Schaap, was als lid van het supervisorteam van Hengelo indirect betrokken bij de nieuwbouw van de ROC Twente.
   Madeleine Maaskant was als gemandateerd lid van de welstandscommissie Almere betrokken bij het informeel voor

overleg voor de schetsplannen voor Overgooi, het gebied waar de inzending Villa van Vijven zich bevindt.
   Alhoewel zonder stemrecht gaven Mels Crouwel en Ton Idsinga aan — op overigens verschillende wijze — betrokken  

te zijn geweest bij de architectenselectie voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
   Het bovenstaande vormde geen reden tot terugtrekking van een jurylid, mede door het verloop van het jureringsproces. 
 5  De officiële Regeling Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap de Gouden Piramide werd gepubliceerd in de 

Staatscourant van 13 maart 2003 (nr. 51) en het Wijzigingsbesluit op 2 november 2006 (nr. 214). 
 6  Acht inzendingen werden door de jury niet toegelaten: zes werden doorgeschoven naar volgend jaar, wanneer het 

thema ‘gebiedsontwikkeling’ aan de orde is, één inzending was onvoldoende gerealiseerd en één inzending werd 
gediskwalificeerd. Zie verder de lijst met inzendingen achter in dit boek. 

 7 David Keuning, Beeld en Geluid / Sound and Vision, Amsterdam 2007, p. 6 e.v.

Juryleden krijgen toelichting op totstandkoming deBrug / deKade Unilever
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Jan Vriezen, Edwin van Huis 
Instituut voor Beeld en Geluid
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Odette Ex, Jaco D. de Visser 
VIA projectontwikkeling bv

Jan E.A. Boomgaard
Stadsarchief Amsterdam
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De families Bouwmeester, Sweringa, Noordhoek, Docter en Krone
Vereniging KaveL

Gerard Smits
Unilever Nederland bv 
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Winnaar

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum is ongetwijfeld 
een van de opmerkelijkste gebouwen van de laatste jaren. De bijzondere verschijningsvorm 
werd in de kritieken meer dan eens als onNederlands getypeerd. Nu is niet duidelijk wat daarmee 
precies werd bedoeld, maar waarschijnlijk zijn de uitbundige roodkleurige glazen panelen voor 
de gevel en het spectaculaire interieur met de ‘canyon’ diep de grond in verantwoordelijk zijn 
voor deze veelgebruikte kwalificatie. Ook de jury was na het bezoek aan het Instituut onder de 
indruk van de enorme prestatie die hier door de architect en de opdrachtgever was geleverd.  
De jury begreep goed dat mensen dit gebouw onNederlands noemden, want met welk 
gebouw in Nederland was het dan te vergelijken? Het gebouw is zeldzaam in zijn wonderbaar
lijkheid. Een topprestatie van de architecten, die veel steun hebben gehad van de constructieve 
vindingrijkheid van het ingeschakelde ingenieursbureau. Zij maakten de indrukwekkende 
kolomvrije hal, de gevelconstructie en de funderingsbak voor een belangrijk deel mogelijk. 
Wat ook wonderbaarlijk is aan het gebouw, is dat de opdrachtgever in feite een amateur was. 
Maar als algemeen directeur van de stichting is hij met een enorme leergierigheid en vasthou
dendheid stap voor stap het proces ingegaan van het veiligstellen van het benodigde budget, 
de Europese architectenselectie, het vervolmaken van het ontwerp, het doorlopen van de  
procedures tot het afdwingen van ‘wat hem beloofd was’ in de eindfase. Hij trad daarbij niet 
solistisch op, maar steunde nadrukkelijk op een team van drie directe medewerkers uit zijn 
organisatie en interne werkgroepen voor de functionele feedback. De directievoering werd vol 
zelfvertrouwen in eigen hand gehouden.
Tijdens het totstandkomingsproces hebben zich ook enkele precaire situaties voorgedaan, zoals 
het vroegtijdig aanbesteden van de ‘bouwkuip’ en het risicodragend opzetten van een nieuwe 
fabricagemethodiek voor de glaspanelen. Dat dit allemaal goed is uitgepakt, moet volgens de 
jury gezien worden als het ‘afdwingen van geluk’.
Concluderend kwam de jury tot de slotsom dat hier sprake was een zeer persistente, strategisch 
denkende, maar ook met hart en ziel bij het project betrokken opdrachtgever en een gebouw 
dat nu al de status heeft verworven van een uniek ‘toekomstig monument’. 
De inzending van de stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kwam alles afwegend 
– zowel wat betreft het aspect van het opdrachtgeverschap als het architectonische resultaat – 
uiteindelijk als beste naar voren en is volgens de jury de terechte winnaar van de ronde 2008 
van de Gouden Piramide, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Juryoordeel

Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid /  
E.J.F.B. van Huis Nieuwbouw Nederlands Instituut  
voor Beeld en Geluid, Hilversum
Ontwerpers Michiel Riedijk, Willem Jan Neutelings, Joost Mulder, Frank Beelen / Neutelings Riedijk Architecten  
Ingenieurs George Henkens, Eddy van Caulil / Aronsohn raadgevende ingenieurs Aannemer Heijmans IBC Best  
Planvorming en realisatie 1997 – 2006

Entreehal met luchtbruggen over canyon
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Toen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 2006 

zijn deuren opende, was daar niet alleen drie jaar uitvoering, 

maar ook zeven jaar voorbereiding en planvorming aan 

voorafgegaan. Beeld en Geluid ontstond in 1997 door de 

samenvoeging van vijf al bestaande, en op negen plaatsen 

gehuisveste instellingen. Het instituut kreeg als taak om 

het audiovisuele erfgoed van Nederland veilig te stellen en 

voor een groot publiek toegankelijk te maken, maar had 

bovendien de ambitie om een culturele instelling van  

formaat én een dagattractie te worden. De bouwlocatie 

was het Mediapark in Hilversum, dicht bij de productie

afdelingen van de omroepen. 

De directie van het nieuwe instituut heeft veel tijd gestoken 

in het formuleren van uitgangspunten voor de nieuwbouw, 

die vooral werden opgesteld in termen van sfeer en emoties. 

De bezoeker moest iets bijzonders kunnen meemaken  

zonder geïmponeerd te worden. Medewerkers en bezoekers 

zouden door de indeling van het gebouw in één oogopslag 

de verschillende functies ervan moeten kunnen zien: de 

archiefdepots, de tentoonstellingsruimte en de kantoren. 

De nieuwbouw werd mede gebruikt om de fusie te onder

steunen. En de bijzondere culturele functie zou aan het 

gebouw afleesbaar moeten zijn, het moest zich naar buiten 

toe duidelijk manifesteren. En dat terwijl het gebruik van 

veel ruimtes juist geen daglicht kan verdragen, die ruimtes 

zijn helemaal naar binnen gekeerd.

De keuze voor de architect is daarna stapsgewijs gedaan. 

Via een Europese aanbesteding — met toepassing van de 

spelregels in Kompas — heeft een vijftal bureaus schetsont

werpen gemaakt. Voor de daaropvolgende selectieprocedure 

is een collectieve ontmoeting (met locatiebezoek, vragen 

en verslaglegging) georganiseerd, waarbij de opdracht

gever zijn wensen uiteenzette. Wederzijds kon men zich  

op die manier een beeld vormen van de personen achter  

het briefhoofd. Deze, naar later bleek unieke, manier van 

werken werd door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld. 

Vanuit Beeld en Geluid waren, behalve directeur Edwin van 

Huis, drie medewerkers bij het project betrokken, onder 

wie projectleider nieuwbouw Jan Vriezen.

Uiteindelijk werd gekozen voor het voorstel van Michiel 

Riedijk van Neutelings Riedijk Architecten. Zijn ontwerp 

beslaat alleen de noordwestelijke hoek van het beschikbare 

bouwterrein, doordat het gebouw vooral verticaal en niet 

horizontaal is georganiseerd. Maar liefst vijf bouwlagen  

zitten ondergronds. Het gebouw is geplaatst in een betonnen 

‘bouwkuip’ van 18 meter diep. De aanbesteding daarvan 

werd losgeknipt van de rest van de bouw, om sneller te 

kunnen beginnen. Naderhand bleek dat met langer wachten 

het hele project in een bezuinigingsronde gesneuveld  

zou zijn. 

Het gebouw heeft een grote dramatische impact. Van buiten 

oogt het als een simpele, vierkante doos, die tegelijkertijd 

als een kleurrijk baken aan de omgeving laat weten dat er 

iets bijzonders in huist. Binnen wacht een verrassing. Door 

de relatief lage entree is de ruimte erachter des te indruk

wekkender. In één oogopslag ziet de bezoeker het 26 meter 

hoge atrium, maar ook de 16 meter diepe canyon die hem 

van het atrium scheidt. Hierover ligt de toegangsbrug.  

De drie bouwdelen, de archiefdepots, de kantoren en de 

tentoonstellingsruimte ofwel de Experience — de publieks

trekker — zijn rond de enorme ‘leegte’ van atrium en 

canyon gegroepeerd. De verschillende onderdelen worden 

zo tot één instituut gesmeed.

De depots met 700.000 uur beeld en geluidcollecties liggen 

rond de canyon aan een cascade van vijf ondergrondse  

terrassen. Daardoor zijn minder klimaatinstallaties nodig. 

Door de vormgeving en de opvallende, oranje openingen 

doet de canyon denken aan een dodenstad met een vuur

gloed erin. De Experience, het mediaspektakel van het 

instituut waar hoogtepunten uit de collectie zijn op te roe

pen, is letterlijk op het archief gebouwd. Dit trapsgewijs 

uitkragende bouwdeel hangt over het atrium heen, zonder 

dat het door kolommen wordt gedragen. De toegang is bij 

het smalste stuk van de ruimte, de bezoeker loopt gaande

weg naar boven toe. De kantoortoren aan de overzijde 

ervan is het meest conventionele deel van het gebouw, dat 

door een glaswand met stippelpatroon van het atrium 

wordt gescheiden.

Over het geheel is een vierkante glazen stolp geplaatst, die 

is opgebouwd uit gevelpanelen met beelden uit de collectie. 

Om een letterlijk zoekplaatje te vermijden, heeft ontwerper 

Jaap Drupsteen de fragmenten niet direct herkenbaar 

gemaakt. Overdag heeft het gebouw roodachtige buiten

gevels, terwijl het ’s avonds bontgekleurd licht uitstraalt. 

De opdrachtgever had hierbij het effect van ‘glas in lood 

zonder lood’ voor ogen. Er is lang gezocht (met Saint

Gobain Glass Nederland) naar een procédé dat levendige 

kleuren zou geven. Uiteindelijk zijn de televisiebeelden  

vertaald naar floatglas dat van een reliëf werd voorzien.  

De kleur werd met een speciaal ontwikkelde printer op het 

glas gestrooid. Het resultaat is 248 unieke glaspanelen, die 

elk driemaal worden herhaald.

De opdrachtgever had uitgesproken ideeën over de rolver

deling in het proces. Beeld en Geluid zelf was verantwoorde

lijk voor het voeden van de architect met de juiste informatie 

over het gebruik van ruimten en benodigde voorzieningen, 

en de architect voor de ruimtelijke vertaling daarvan, voor 

de architectuur en de esthetiek. Diens laatste woord op dit 

gebied moest worden gerespecteerd. Wel wilde directeur 

Van Huis de beloftes van het eerste ontwerp ook werkelijk

heid zien worden. Op die manier hield hij de architect een 

spiegel voor ten opzichte van de eigen ambities. Waarbij hij 

de ontwerpers op cruciale momenten nooit in de steek liet, 

aldus Riedijk, en zich volledig inzette om het ontwerp te 

beschermen.

Binnen drie maanden na de opening van het gebouw was 

de naamsbekendheid van Beeld en Geluid toegenomen van 

0 tot 30 procent. De bijzondere architectuur en de Experience 

hebben het nieuwe instituut snel op de kaart gezet.

Entreezijde aan de Sumatralaan
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Doorsneden

Canyon met daarin de archief en studieruimtes

Begane grond Vierde verdieping

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 5

Eerste verdieping
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1  Expositieruimte ‘Experience’
2  Tijdelijke interactieve spellen in de entreehal

1

2
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Juryoordeel
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Stadsarchief Amsterdam / J.E.A. Boomgaard 
Verbouwing en renovatie gebouw De Bazel tot 
Stadsarchief Amsterdam
Ontwerpers Felix Claus, Marc van Broekhuijsen, Jaap Gräber / Claus en Kaan Architecten Restauratiearchitect Maarten Fritz /  
architectenbureau Fritz Aannemer Jurriëns bv Planvorming en realisatie 2002 – 2007

Het Gemeentearchief van Amsterdam was sinds jaar en dag gevestigd in een complex van acht 
ongelijksoortige gebouwen aan de Amstel. Toen de aanvankelijke renovatieplannen uit de 
jaren negentig ontoereikend bleken te zijn voor de beoogde nieuwe toekomst, werd een andere 
weg ingeslagen: verhuizing naar de voormalige huisvesting van de Nederlandsche Handel
Maatschappij, die in 1999 leeg was komen te staan na het vertrek van de ABN AMRO naar de 
Zuidas in Amsterdam.
Het was aan de directeur van het archief om deze gecompliceerde operatie te doen slagen.  
En dat heeft hij met verve gedaan. Als een klassieke allround principaal heeft hij niet alleen de 
verhuizing mogelijk gemaakt en de organisatie van de archiefdienst gemoderniseerd, maar  
ook – en niet in de laatste plaats – de verbouwing van het monumentale pand geleid. Een niet
geringe prestatie, want de architectonische speelruimte om de archief en publieksfuncties van 
de inmiddels tot Stadsarchief omgedoopte instelling in te passen in de schepping van architect 
De Bazel uit 1926 was marginaal. Bovendien moest worden voldaan aan de wettelijke vereisten 
voor de klimaatbeheersing en de veiligheid, en kreeg hij te maken met een bepaald niet altijd 
even meewerkende Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Toch is het hem met veel volharding 
uiteindelijk gelukt om het Stadsarchief letterlijk en figuurlijk open te maken voor het publiek. 
Dat is een bijzondere prestatie, waar de jury zeer van onder de indruk was.
Ook de architect en de restauratiearchitect hebben zich tactische meesters getoond. Aan de  
ene kant het verwezenlijken van stevige doorbraken in het deftige gebouw waar dit absoluut 
noodzakelijk was en aan de andere kant veel terughoudendheid betrachten ten opzichte van  
de oorspronkelijke architectuur. Het gebouw De Bazel, zoals de voormalige bank inmiddels 
bekend is komen te staan, heeft er door zijn nieuwe (publieks)functie en de herstelde allure ook 
aan bijgedragen dat het wat sombere gedeelte van de Vijzelstraat in het centrum van 
Amsterdam nieuw elan heeft gekregen.
In de finale afweging door de jury werd de inzending nét niet als winnaar voorgedragen, mede 
vanwege het feit dat de opdrachtgever bij sommige kwesties, zoals de organisatorische indeling, 
ook ‘geholpen’ is door het bestaande gebouw. Maar dat maakte het enthousiasme en de 
bewondering van de jury er niet minder om.

2

3

1 Stadsarchief aan Vijzelstraat 
2  Centrale hal hoofdkantoor van de Nederlandsche 

HandelMaatschappij, jaren dertig
3 Centrale hal na renovatie

1
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Tot midden 2007 was het Amsterdamse Gemeentearchief 

gehuisvest in een verouderd complex aan de Amsteldijk.  

De huisvesting verkeerde niet alleen bouwkundig in slechte 

staat, maar het archief was ook uit zijn jasje gegroeid.  

De gemeente Amsterdam had daarom in het program

akkoord 1998 – 2002 opgenomen dat het archief een pas

sende huisvesting zou krijgen. In dezelfde periode werd  

het gebouw aan de Vijzelstraat dat nu ‘De Bazel’ wordt 

genoemd door de gemeente Amsterdam overgenomen van 

de ABN AMRO, om er een culturele bestemming aan te 

geven. Haalbaarheidsonderzoek wees uit dat het pand 

ruimtelijk geschikt zou zijn om er het archief in te huisvesten. 

Niet alleen door het bijzondere gebouw, maar ook door de 

gunstige locatie ervan zou het archief de kans krijgen zich 

te vernieuwen. In 2002 besloot het College van B en W tot 

een verhuizing, die samenviel met de naamsverandering: 

het Gemeentearchief Amsterdam heette voortaan 

Stadsarchief.

De directeur van het Stadsarchief, dr. J.E.A. Boomgaard, 

werd door B en W gemandateerd om als opdrachtgever op 

te treden. Daarbij heeft hij bewust veel aandacht besteed 

aan de voorbereiding van het project, om te voorkomen dat 

het naderhand omstreden zou worden. Intensief overleg is 

bijvoorbeeld gevoerd met de archiefinspectie, omdat de 

nieuwe Archiefwet geheel op nieuwbouw bleek te zijn 

geënt, met omwonenden en met monumentenorganisaties 

en diensten.

Het gebouw De Bazel is vernoemd naar zijn ontwerper, 

architect K.P.C. de Bazel. Tussen 1920 en 1926 is het gebouwd 

als hoofdkantoor van de Nederlandsche HandelMaatschappij 

(NHM), de latere ABN AMRO.

Het gebouw kreeg een voor die tijd ongekende omvang:  

35 meter hoog en 102 meter lang. Het had dichte plinten en 

was zwaar en massief van karakter om daarmee veiligheid 

en degelijkheid uit te stralen. Van de tien bouwlagen lagen 

er drie onder de grond. Het gebouw was georganiseerd 

rond twee, tot de kap doorlopende en met glas overdekte 

lichthoven. 

De Bazel wilde het gebouw tot één harmonieus geheel maken. 

Hij ontwierp daarom ook de inrichting, van de stijlkamers 

voor de directie, de vloermozaïeken en lambriseringen, tot 

inktpotten en kalenders aan toe. In 1991 werd het gebouw 

rijksmonument. Acht jaar later kwam het leeg te staan.

Het Stadsarchief heeft twee hoofdfuncties: het bewaren 

van archieven en collecties en het toegankelijk maken  

daarvan voor het publiek. Claus en Kaan Architecten, die 

door eerdere werkzaamheden voor de archiefdienst op de 

hoogte waren van het programma van eisen, kregen de 

opdracht om het monumentale pand en de modernste 

publieksvoorzieningen te combineren.

In Claus’ ontwerp werd het van buiten zo gesloten gebouw 

van binnen zo licht en transparant mogelijk gemaakt. 

Daartoe heeft hij de naderhand aangebrachte tussenverdie

pingen, scheidingswanden en verlaagde plafonds verwijderd 

en zijn de lichthoven met hun glazen kap in oude luister 

hersteld. ‘Terug naar De Bazel’ was het streven. 

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit drie delen: een 

centrale hal met representatieve vertrekken, besloten bank

vertrekken rondom de hogere verdiepingen rond de lichthof 

en een ondergronds kluizencomplex. Het programma van 

het Stadsarchief kende ook een driedeling: een centraal 

open, publiek toegankelijk deel met onder meer informatie

centrum, stadsboekwinkel, studiezalen en tentoonstellings

ruimte, een gesloten deel voor depots en werkruimtes, en 

een ondergronds deel met filmzaal, Schatkamer en expositie

depot. Door deze analogie als uitgangspunt te nemen,  

konden het bestaande gebouw en het nieuwe programma 

als een puzzel in elkaar worden gepast. In het ontwerp is 

het gebruik van de ruimtes flexibel gehouden om te kunnen 

anticiperen op veranderingen in de (meer papierloze)  

toekomst.

Een belangrijke voorwaarde om als publieksvriendelijk 

gebouw te kunnen functioneren, was dat De Bazel zich naar 

de straat toe zou openen. Daarvoor zouden de blinde  

nissen aan weerskanten van de ingang worden vervangen 

door glazen etalages vanwaar vanaf de straat zicht zou zijn 

op de binnenkant van het gebouw. Het openen van deze 

‘ogen’ kreeg een negatief advies van de toenmalige 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, omdat het typerende 

gesloten karakter van het bankgebouw erdoor werd aan

getast. In 2004 werd de monumentenvergunning verleend 

voor alle andere ingrepen in het gebouw, de ‘ogen’ werden 

er vooralsnog buiten gehouden. Pas na jarenlang overleg 

werd in 2006 ook hiervoor vergunning verleend. 

Felix Claus had al in een vroeg stadium restauratiearchitect 

Maarten Fritz als adviseur in de arm genomen. Fritz heeft 

zich met name beziggehouden met de mozaïekvloer van  

de hoofdverdieping, de stijlkamers op de tweede en derde  

verdieping en met de zogenaamde Schatkamer. In de reeks 

naast elkaar gelegen stijlkamers gaven de meubels en de 

kleur van het behang de hiërarchie aan: de presidentskamer 

heeft donkergroene wanden, in de andere vertrekken wordt 

de tint steeds lichter. Fritz heeft inrichting en meubilair zo 

veel mogelijk teruggebracht. 

In de voormalige bankkluis voor particulieren had de ABN 

AMRO zijn centrale computerruimte ingericht, waarvan 

wanden en vloer waren afgedekt en overgeschilderd.  

Op een zwartwitfoto in het archief zelf waren in de ruimte 

echter bijzondere schilderingen te zien. Ontwerpers en 

opdrachtgever herkenden de buitenkans die hen hiermee in 

de schoot werd geworpen. Zij grepen met beide handen de 

gelegenheid aan om de kluis te transformeren tot de 

‘Schatkamer’, een tentoonstellingsruimte voor waardevolle 

stukken. Het Stadsarchief laat hier het papieren archief 

zien, als tegenhanger van de digitale informatievoorzie

ning. Maarten Fritz heeft aan de hand van kleuronderzoek 

de decoraties gereconstrueerd en de Schatkamer ingericht.

In augustus 2007 is De Bazel opengesteld. Ruim een halfjaar 

later (eind maart 2008) werd al de 100.000ste bezoeker 

verwacht. Op de Amsteldijk kwamen slechts 30.000 

bezoekers per jaar. Met de verhuizing naar De Bazel blijkt 

de imagoverandering van een introverte dienst naar een 

publieksvriendelijk Stadsarchief te zijn geslaagd.

1  Luchtopname, 1949
2 Centrale hal met informatiecentrum en leeszaal
3  Café De Bazel
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Doorsnede

1 Entree aan de Vijzelstraat. Door glazen openingen in de natuurstenen 
 gevel is er nu vanaf de straat zicht op de beletage. 
2  Zicht vanuit centrale hal naar Vijzelstraat

1 2

Tweede verdieping

Beletage

Voorgevel

Langsdoorsnede

Zesde verdieping
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1  Loketten in het hoofdkantoor van de Nederlandsche HandelMaatschappij, 
 jaren dertig
2  Tweede verdieping gerenoveerd Stadsarchief
3 Glazen trap van beletage naar het souterrain
4  De ‘Schatkamer’: de gerestaureerde voormalige publiekskluis in het souterrain 

is nu tentoonstellingsruimte voor originelen uit het archief
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VIA Projectontwikkeling bv Huis de Wiers, 
Nieuwegein
Ontwerpers Jaco D. de Visser / JDdV Architecten Interieur Odette Ex / Ex Interiors Constructeur G.J. Rozemeijer / Adviseurs in 
Bouwtechniek ABT, Delft Aannemer Bouwbedrijf De Wit, IJsselstein Planvorming en realisatie 1996 – 2006

Huis de Wiers is het intrigerende verhaal van de historisch speurneus, initiatiefnemer, stimulator, 
architect én opdrachtgever Jaco de Visser. Hoe een idee zich kan ontwikkelen tot een opmerkelijk 
architectonisch en bedrijfsmatig project. Het riep bij de jury de herinnering op aan het ‘jongens
boekenverhaal’ van de winnaar van de Gouden Piramide 2006. Als bezieling en bevlogenheid 
kenmerken zijn die horen bij het inspirerend opdrachtgeverschap, dan is er hier zonder meer 
aan voldaan. Het opsporen van de fundamenten van de oude buitenplaats Huis de Wiers uit 
1654, de planvorming om die te gebruiken voor nieuwbouw die verwijst naar het oorspronkelijke 
gebouw maar tegelijkertijd volledig eigentijds is, de lichte constructiewijze in hout voor maar 
liefst vijf verdiepingen, de rondom koperen bekleding, de restauratie van de booggewelven, het 
economisch gebruik van het project, het is allemaal even boeiend als fascinerend. Het gebouwtje 
is niet alleen innovatief geconstrueerd, het is ook architectonisch knap gedetailleerd en er is 
gebruikgemaakt van zowel mooie als geschikte materialen. Het was duidelijk. Aan sympathie 
en waardering was bij de jury geen gebrek. 
De Visser had zich niet alleen als architect maar ook als ondernemer gemanifesteerd. Niet alleen 
wat betreft het uiteindelijke gebruik en de exploitatie (restaurant, ateliers, eigen woning), maar 
ook als opdrachtgever van zichzelf. En over dit laatste aspect werd door de jury enige tijd 
gediscussieerd. Want zo’n constructie is natuurlijk risicovol. Het is niet iedereen gegeven om 
deze twee rollen gewetensvol uit elkaar te houden. De conclusie van de discussie was dat in 
incidentele gevallen – doorgaans van bescheiden omvang – er wel degelijk bestaansrecht is 
voor dit fenomeen van de ondernemende architect, maar voor de reguliere bouwopgave in 
Nederland werd deze constructie minder geschikt geacht.
De jury kwam bij de vergelijking van de genomineerden tot de uitspraak dat deze opdracht
gever met zijn project absoluut een potentiële winnaar was. Maar de aanwezigheid van twee 
‘zwaargewichten’ onder de genomineerden – zowel wat betreft de complexiteit van de opgave, 
de geleverde prestatie van de opdrachtgever als de architectonische kwaliteit van het eind
product – maakte dat Jaco de Visser met Huis de Wiers met een derde plaats genoegen moest 
nemen. Maar met alle respect.

Juryoordeel
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Tien jaar nadat architect Jaco de Visser het gedurfde plan 

opvatte om de historische buitenplaats Huis de Wiers in 

moderne gedaante te herbouwen, is zijn droom werkelijk

heid geworden. Het project is een ontdekkingsreis geweest 

naar wat resteerde van het oude huis, gevolgd door een 

zoektocht naar de beste manier om het op een eigentijdse 

manier nieuw leven in te blazen.

Het Huis de Wiers is in 1654 gebouwd aan de oever van de 

Vaartse Rijn bij Vreeswijk. Meer dan twee eeuwen later 

werd op de buitenplaats een scheepswerf gevestigd.  

Het huis werd ingrijpend gewijzigd en in 1946 grotendeels 

gesloopt. Het bijbehorende terrein werd vergraven en er 

verrezen nieuwe bedrijfsgebouwen. Eind jaren tachtig van 

de vorige eeuw kocht de gemeente Nieuwegein het inmiddels 

in onbruik geraakte terrein om er een uitbreidingswijkje te 

realiseren. Toen De Visser als adviseur van de gemeente  

de eerste plannen bekeek, zag hij dat geen enkele aandacht 

werd besteed aan mogelijke restanten van het Huis de 

Wiers. Niemand wist zelfs waar het ooit had gestaan.  

De Vissers voorstel om hier nader onderzoek naar te doen, 

werd positief ontvangen, op voorwaarde dat hij het zelf 

zou doen. De Visser nam de uitdaging aan en met de hulp 

van vrijwilligers achterhaalde hij waar de restanten van het 

huis vermoedelijk lagen. Toen de benodigde sleutel eenmaal 

was gevonden, opende die de deur naar een souterrain met 

zeventiendeeeuwse kruisgewelven. Huis de Wiers was 

teruggevonden. Naderhand zijn op het omringende terrein 

ook de funderingen van stallen en poortgebouw opgegraven, 

het ommuurde voorplein en de gracht. 

De Visser besloot daarop de gewelven te restaureren, en 

een nieuw huis te bouwen. Het achterliggende idee was 

een dynamische, eigentijdse buitenplaats te maken, maar 

met de grandeur van het oude Huis de Wiers. 

De gemeente Nieuwegein was enthousiast over het idee, 

waarop opdrachtgever en gemeente een intentieovereen

komst sloten. Daarin stond onder meer dat het terrein als 

archeologische vindplaats aangemerkt zou worden.  

Later, toen het moment was aangebroken om het vroegere 

terrein van de buitenplaats weer tot één geheel te maken, 

bleek dit een belangrijk argument om als particulier gemak

kelijker grond aan te kunnen kopen. Uiteindelijk verkocht 

de gemeente in 1997 de grond die in haar bezit was aan  

De Visser voor de prijs van een bedrijventerrein, op voor

waarde dat het nieuwe Huis de Wiers openbaar toegankelijk 

zou worden. Daarop is de opdrachtgever de resterende 

grond gaan verwerven. Gebouw en bijbehorend terrein zijn 

tussen de rivier, het bedrijventerrein De Wiers en een 

nieuwbouwwijkje komen te liggen. Bij de gemeente leeft 

het idee om te zijner tijd het bedrijventerrein op te schonen.

In eerste instantie had De Visser de nieuwe buitenplaats 

alleen willen ontwerpen en ontwikkelen, om te laten zien 

dat ook zo’n bijzonder project op een marktconforme 

manier gerealiseerd kon worden. Pas gaandeweg viel het 

besluit om er zelf te gaan wonen en werken, waardoor  

De Visser niet alleen de rol van architect en ontwikkelaar, 

maar ook die van opdrachtgever op zich nam.

Het oorspronkelijke Huis de Wiers bestond uit twee smalle 

hoge volumes, elk met een zadeldak tussen topgevels.  

Een van de lange gevels, met ingangspartij en grote verticale 

vensters, fungeerde als brede voorgevel. 

Deze hoofdvorm, de contour van het oude huis, is bij de 

nieuwbouw als uitgangspunt genomen. Voor de vorm

geving en materialisering van de gevels heeft De Visser een 

radicaal andere keuze gemaakt. Gevels en dak zijn geheel 

met koper bekleed, waardoor een sculpturaal volume is 

ontstaan. Door de gevelopeningen at random aan te  

brengen, is een letterlijke herinnering aan het oude huis 

met zijn klassieke, ritmische gevelindeling vermeden.

De zeventiendeeeuwse gewelven zijn gerestaureerd. Een 

horecafunctie — maar wel met een passende sfeer — bleek 

de beste manier om dit deel van het huis toegankelijk te 

maken. Om de fundering uit 1654 te kunnen gebruiken, 

moest het eigenlijke huis heel licht worden gebouwd. Het 

toepassen van een constructie afkomstig uit de Zwitserse 

houtskeletbouw maakte dat mogelijk. Het gehele casco van 

vijf bouwlagen, gevels, vloeren en dak is in hout uitgevoerd. 

Ten behoeve van de brandwerendheid is gekozen voor 

overdimensionering van de constructie, waarvoor kolossale 

spanten van Scandinavisch vurenhout zijn toegepast.  

Het interieur van het gebouw krijgt daardoor tegelijkertijd 

een monumentaal aanzien. De constructie is zo veel moge

lijk in de fabriek gemaakt en ter plekke in elkaar gezet.  

Het houtskelet als geheel is met stalen pennen verankerd, 

door het fundament heen. Bij harde wind komt er een lichte 

‘swing’ in het huis met een uitslag van 4 – 5 cm. 

Op de beletage zijn de ateliers gevestigd van De Visser en 

diens partner interieurarchitect Odette Ex. De twee verdie

pingen daarboven worden als kantoorruimte verhuurd en 

op de bovenste verdiepingen hebben zij hun eigen woning 

gerealiseerd. Hierin zijn twee vides aangebracht waardoor 

een enorme ruimtelijkheid is ontstaan. De kinderslaap

kamers in de kap zijn als bedsteden vormgegeven.

Sfeer en materialen van het exterieur (koper, gemoffeld  

aluminium, beton) werden door Odette Ex doorgezet in 

haar interieurontwerp, om het gebouw tot een eenheid te 

maken. Alleen lichte tinten tussen wit en bruin zijn toege

past, met een verstilde, sobere maar warme ambiance als 

resultaat. Ex heeft ook het interieur van de te verhuren  

verdiepingen medebepaald, bij de verhuur was dat een 

voorwaarde.

Toen het ongewone pand eenmaal was gebouwd, bleek 

geen enkele makelaar geïnteresseerd om de kantoor  

ver diepingen en het restaurant in de verhuur te nemen.  

De opdrachtgever zette nog een nieuwe pet op, en met 

ogenblikkelijk resultaat. De vraag naar dit soort onalledaagse 

ruimtes op een ongebruikelijke locatie bleek groter dan in 

De Vissers stoutste dromen.

1 Huis de Wiers vanaf de overkant van de Vaartse Rijn
2  Het oorspronkelijke Huis de Wiers
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Doorsnede

Derde verdieping

Eerste verdieping

Souterrain

Vierde verdieping

Beletage
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1  Woning op de vierde verdieping
2  Restaurant in het souterrain
3 Terras restaurant aan achterzijde van het gebouw
4  Kantoor op de tweede verdieping
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Vereniging KaveL Villa van Vijven, Almere Haven
Ontwerpers Michel Schreinemachers / NEXT architects, Kees Hund Tuin en landschapsarchitect Aannemer Bouwbedrijf Siebenga 
Planvorming en realisatie 2004 – 2008 

Het daadwerkelijk bekijken van de projecten van de genomineerden en het spreken met de 
opdrachtgever(s) en andere betrokkenen maakt deel uit van het jureringsproces. Soms heeft 
zo’n bezoek redelijk veel invloed op het uiteindelijke oordeel. Dit was ook het geval bij het  
project Villa van Vijven, opgezet door vijf eigenaar  bewoners in Almere. De essentie van de 
architectonische oplossing om vijf ruime individuele woningen in één gebouw onder te brengen, 
waarbij de privacy van de bewoners toch gewaarborgd zou zijn, werd de jury bij de rondgang 
door het intrigerende complex pas echt duidelijk. De architect had de ingewikkelde puzzel  
vindingrijk weten op te lossen en er een verrassende vorm voor gevonden. De opvallende kleur 
(oranje) deed het gebouwtje in het buurtje met veel vrijstaande doorsneewoningen er nog eens 
extra uitspringen. Het was de jury zonneklaar dat de architect hier een heel dominante rol had 
gespeeld. Dat werd door de bewoners in hun toelichting ook bevestigd met de uitspraak dat 
‘een inspirerend opdrachtgever niets is zonder een inspirerende opdrachtnemer’. 
Er was bij de jury zonder terughoudendheid waardering voor de lef en de bezieling van de 
bewoners, die deze lastige opgave tot een goed einde hadden weten te brengen, ondanks 
enkele tegenvallers ‘onderweg’. Men hanteerde een zeer strak gestructureerde en formele  
organisatievorm om de altijd op de loer liggende conflicten voor te zijn. Een ‘geoliede machine’, 
zo typeerde een jurylid de strakke aanpak. ‘Maar hier en daar was die strikte organisatie wel 
een beetje over the top’, zo werd daar aan toegevoegd. 
Was er dus algemeen waardering, zelfs bewondering voor de wijze waarop deze nietprofes
sionals dit waagstuk hadden aangepakt, er rezen ook vragen. De jury kon zich niet aan de 
indruk onttrekken dat het project met de uiteindelijke verschijningsvorm hun in belangrijke 
mate was overkomen. De nogal willekeurige keuze van de architect en de architectuur, zoals 
dit uit de toelichting naar voren kwam, illustreerde dit. Dat verklaart ook het aanzienlijke  
verschil tussen het ex en interieur. Ondanks deze kanttekeningen overheerste echter de waar
dering voor de initiatiefnemers en het opmerkelijke resultaat.

Juryoordeel

1  Oostgevel met terrassen
2  Concept ruimtelijke indeling van de vijf woningen 
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Toen de familie Bouwmeester in 2003 vernam dat de 

gemeente Almere in de nieuw te ontwikkelen wijk Overgooi 

(Almere Haven) kavels zou reserveren voor collectief  

particulier opdrachtgeverschap, ontstond het idee om een 

gemeenschappelijk woongebouw te realiseren. Spontaan 

kwam een eerste groep tot stand, die na enkele wisselingen 

en aanvullingen uit vijf families kwam te bestaan: behalve 

de familie Bouwmeester traden ook de families Sweringa, 

Noordhoek en, in een wat later stadium, Docter en Krone 

toe tot de vereniging KaveL. De vereniging stelde zich ten 

doel een woongebouw voor vijf gezinnen te ontwikkelen 

op kavel ‘L’. Deze groep is de eerste die aan de destijds over 

collectief opdrachtgeverschap geformuleerde verwachtingen 

van de gemeente heeft voldaan. In de nabije omgeving zijn 

verder vooral vrijstaande boerderettes en kasteelachtige 

huizen gebouwd, als nietcollectieve projecten. Het is de 

bedoeling dat komende jaren meer op deze manier wordt 

ontwikkeld, waarbij het project Villa van Vijven als referentie 

kan dienen.

Het kavel waarop de vereniging een optie had genomen,  

is fraai gelegen aan de Gooimeerdijk, met ruimte, licht en 

uitzicht rondom. Doorslaggevend voor de opdrachtgevers 

waren de perspectieven die deze locatie voor de toekomst 

bood, zoals het realiseren van een landgoed met boomgaard. 

Voor KaveL was van meet af aan duidelijk dat het project zo 

professioneel mogelijk moest worden aangepakt, alleen al 

vanwege het grote financiële risico dat de leden ieder voor 

zich ermee liepen. Volgens een strakke planning werd  

vergaderd, met een agenda, notulen en stemming over de 

beslispunten. Procedures werden altijd van tevoren goed 

doordacht, voordat er persoonlijk belang in het geding was. 

Van de leden werd een actieve bijdrage verwacht — in  

koppels — bij het vele regelwerk, waarbij afgevaardigden 

een mandaat kregen. In het bouwteam zat van elk gezin 

één afgevaardigde. Alleen al de onderlinge communicatie 

was complex, want de opdrachtgevers woonden toen nog 

niet bij elkaar. Wel won de vereniging op cruciale momenten 

zo nodig professioneel advies in.

Voor de gemeente was dit project interessant. Ze heeft bij 

de start subsidie verleend voor de nood zakelijke advies

kosten, en vanuit de beleidsafdeling ondersteuning gege

ven. De gemeente zelf kende nog geen procedures voor 

collectief opdrachtgeverschap; gaandeweg kwamen de ver

eniging KaveL en de gemeente problemen tegen waarvoor 

de oplossing nog gevonden moest worden. Ook voor de 

gemeente is het project een leerschool geweest.

De leden van de vereniging wilden woningen met elk een 

redelijk groot woonoppervlak, gelijkwaardig aan elkaar, 

milieuvriendelijk, en zo mogelijk voorzien van innovatieve 

energievoorziening. Verder moest iedere woning niet 

alleen over de dijk kunnen kijken, maar ook op het 

Gooimeer en de tuin. 

Toen het tijd was een architect te kiezen, werd aan tien 

voorgedragen architectenbureaus materiaal gevraagd, 

waarna een gesprek zou volgen. NEXT architects stelde 

toen voor een workshop te houden, een ‘zachte’ proces

matige manier om de opdrachtgevers bij het ontwerpproces 

te betrekken. Deze manier van werken — en niet zozeer de 

al gerealiseerde gebouwen van het bureau — stond de 

opdrachtgevers aan en Michel Schreinemachers kreeg 

namens NEXT architects de opdracht.

Onder zijn leiding zijn de verschillende wensen inderdaad 

door middel van een aantal workshops tot één geheel 

gesmeed. Vervolgens heeft hij twee cruciale ingrepen 

bedacht. De eerste was het optillen van het gebouw om 

ook de tweede verdieping over de dijk te laten kijken en 

tegelijkertijd ruimte voor bergingen en parkeren te realiseren. 

De tweede ingreep was het met een kwartslag draaien van 

de tweede bouwlaag ten opzichte van de eerste. Daardoor 

kreeg iedere woning een dubbele oriëntatie: op de onder

ste laag oostwest tussen straat en tuin, op de bovenste 

noordzuid tussen uitzicht op het Gooimeer en bezonning. 

Aan deze twee ingrepen is steeds vastgehouden.

Villa van Vijven is één gebouw met een zeer compacte 

vorm. Daarin zijn wel vijf onderling heel verschillende 

woningen ondergebracht met elk specifieke kwaliteiten, 

die als een puzzel in elkaar passen. Het gebouw als geheel 

staat op twaalf kolommen. Op maaiveldniveau ligt een 

gemeenschappelijk plein, van waaruit de vijf woningen elk 

apart toegankelijk zijn. Als eerste bouwlaag van de villa zijn 

vijf langgerekte en 5,40 meter brede stroken naast elkaar 

gelegd, een voor elke woning. De tweede bouwlaag is niet 

aaneengesloten, maar bestaat uit losse bouwvolumes,  

private terrassen en platte daken met daklichten erin. 

Daklichten en vides geven de vertrekken die midden in het 

volume liggen licht en ruimte.

Villa van Vijven is weliswaar één gebouw, maar de verschil

lende woningen zijn voor de goede verstaander aan het 

exterieur afleesbaar. Doordat de kopgevels geaccentueerd 

zijn, wordt ook de draaiing van 90 graden binnen elke 

woning zichtbaar. In de kopgevels zijn de kozijnen op de 

gevels gelegd, terwijl de raamopeningen in de zijgevels 

terugliggen. Het stucwerk dat is toegepast als gevelbekle

ding maakt het gebouw tot één geheel. Het is oranje 

geschilderd en contrasteert daardoor sterk met het groene 

landschap rondom. Doordat het gebouw is opgetild, loopt 

het landschap eronderdoor. De kleur is ook onder het 

gebouw doorgetrokken, hetgeen het gemeenschappelijke 

plein eronder een merkwaardige sensatie geeft. 

Om de relatie tussen woningen en tuin te versterken, heeft 

Kees Hund aan drie kanten een grondlichaam ontworpen 

dat tegen het gebouw wordt geschoven, aansluitend op de 

terrassen. In de tuin komen vijf, naar eigen inzicht door elk 

gezin in te richten, tuinkavels. Aan de noordzijde is een 

gemeenschappelijke boomgaard voorzien.

Villa van Vijven is voor de opdrachtgevers een zaak van 

lange adem geweest en een diep in hun dagelijks leven 

ingrijpende onderneming. Maar ook zijn ze er zelf van over

tuigd dat ze individueel een zo ruime, mooie woning met 

een dergelijk fraai uitzicht organisatorisch en financieel 

nooit voor elkaar hadden gekregen.
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Entreeplein onder villa

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

Doorsneden
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Unilever Nederland bv deBrug / deKade, 
hoofdkantoor Unilever Benelux, Rotterdam
Ontwerpers Chris de Jonge / JHK Architecten, West 8 urban design & landscape architecture Interieur Hans Topée / newCreations,  
Bart Vos Aannemer Dura Vermeer Bouw Rotterdam bv Planvorming en realisatie 2000 – 2007

De jury was van meet af aan gecharmeerd van het spectaculaire project van Unilever Nederland 
in Rotterdam: het nieuwe kantoorgebouw van de Beneluxdivisie op poten bóven de oude  
BlueBandmargarinefabriek uit 1891. De uitwerking van deze brainwave heeft een fascinerend 
beeld opgeleverd van stoutmoedigheid, vindingrijkheid en nonconformisme. Door deze stape
ling werd bovendien de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van woningbouw op het naast
gelegen voormalige Oranjeboomterrein. ‘Stedenbouwkundig verdient deze ingreep een 10+’,  
zo formuleerde een jurylid deze meesterzet. 
Architectonisch zag deBrug, zoals het gebouw genoemd werd, er zonder meer goed uit. Zakelijk 
en helder. Een mooi contrast met het ondergelegen laatnegentiendeeeuwse bedrijfsgebouw. 
Het bedrijf koos het plan door middel van een uitgeschreven ontwikkelingscompetitie tussen 
vier bouwteamcombinaties. Proberen veel opdrachtgevers risico’s te vermijden door een dik 
boek met een nauw omschreven Programma van Eisen voor te leggen, Unilever durfde het aan 
het wensenpakket in een half A4 te formuleren. Deze open attitude heeft vermoedelijk de basis 
gelegd voor de uiteindelijk gekozen avontuurlijke oplossing. Het risico werd evenwel voor een 
belangrijk deel bij de bouwer Dura Vermeer Bouw ondergebracht, die hiervoor een compliment 
verdient. Sterk punt van de opdrachtgever is dat men erin is geslaagd een goed werkend team 
om zich heen te verzamelen. Deze opdrachtgever was niet van het type ‘van tevoren precies 
weten wat je wilt’, maar koos meer de weg van het benutten van de ideeën die uit het project
team naar voren kwamen. Zo werd de weg opengezet voor verrassingen.
Dat geldt zeker voor het interieur van het gebouw. De jury werd er door verbluft. De opdracht
gever had ervoor gekozen zich zogezegd te richten naar de wensen van het personeel en de 
inrichting niet in eerste instantie te zien als onderdeel van de architectuur. Een veelheid van 
bont vormgegeven plekken, hutten en keukentjes bepaalt het interieur. De materialisatie is al 
even gevarieerd: ruw hout, staal, kleurige plastic kleedjes, allerlei verschillende stoelen, oud en 
nieuw. De voor een multinational zéér informele sfeer drijft de spot met de dictatuur van de 
goede smaak, zo zou gesteld kunnen worden. Maar een meerderheid van de jury had toch 
moeite met deze ‘uitdragerij’, zoals een lid het typeerde. Men vond het jammer dat het ex en 
het interieur van deBrug twee volkomen verschillende werelden waren geworden.

Juryoordeel

Westgevel

Oostgevel
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In 2000 schreef Unilever een ontwikkelingscompetitie uit 

voor een nieuw te bouwen hoofdkantoor. Als uitbreiding 

van de productielocatie was het Oranjeboomterrein aan

gekocht naast de oude BlueBandmargarinefabriek in 

Rotterdam. Het terrein ligt direct aan de Maas, tegenover 

het stadscentrum. Toen door ontwikkelingen binnen 

Unilever uitbreiding van de productie niet langer aan de 

orde was, terwijl het aantal kantoorfuncties daarentegen 

wel snel groeide, besloot de directie op het Oranjeboom

terrein een nieuw hoofdkantoor te bouwen.

De opdrachtgever wilde een spraakmakend gebouw dat 

dynamiek en creativiteit zou uitstralen en op veranderingen 

kon inspelen, als afspiegeling van het bedrijf zelf. De directie 

vroeg om een omgeving waarin je kunt ‘voelen en ruiken’ 

wat het bedrijf doet en waarin het talent van de toekomst 

graag zou toeven. Bovendien zou het gebouw nieuwe, 

informele manieren van werken en communiceren mogelijk 

moeten maken. Voor de directie was het kantoor dus zowel 

een visitekaartje als gereedschap voor het realiseren van 

bedrijfsdoelstellingen.

Er werd een meervoudige ontwikkelingscompetitie georga

niseerd waarvoor — op basis van eerder werk — vier archi

tecten werden uitgenodigd. Zij vormden een partij samen 

met een ontwikkelaar en een stedenbouwkundig bureau. 

Iedere partij maakte een stedenbouwkundig plan inclusief 

een architectonisch ontwerp voor het kantoorgebouw.  

Het ging om eigen grond, waarop de ontwikkelaar een bod 

zou doen, waarna Unilever de grond zou huren.

De briefing bestond welbewust uit niet meer dan een half 

A4’tje, waarin werd gevraagd om een communicatief, open, 

inspirerend, flexibel, informeel, dynamisch, maar ook 

marktconform kantoor gebouw met ‘smoel’ buiten en binnen. 

De keus viel uiteindelijk op het gewaagde ontwerp van JHK 

Architecten en West 8, met Dura Vermeer als risicodragende 

partner. In het plan werd het nieuwe kantoorgebouw niet 

naast de oude levensmiddelenfabriek gezet, zoals voor de 

hand had gelegen, maar eroverheen geprojecteerd.  

De stedenbouwkundige ‘bonus’ van deze ongebruikelijke 

ingreep was dat op de locatie ook nog twee bouwblokken 

met ca. 300 woningen konden worden gerealiseerd. 

Hoewel deze oplossing geheel buiten het verwachtings

patroon van opdrachtgever en gemeente viel en de uitvoer

baarheid ervan ter discussie stond, besloot de directie toch 

de uitdaging aan te gaan.

Vanaf dat moment, januari 2001, werd gelijktijdig gewerkt 

aan de nadere uitwerking en optimalisatie van het schets

ontwerp, het verkrijgen van een gewijzigde milieuvergun

ning voor de locatie, het wijzigen van het bestemmingsplan 

en het regelen van verschuivingen in grondeigendom. Er is 

steeds gewerkt in klein bouwteam, bestaande uit bouwer, 

gebruiker en architect. Voor gespecialiseerd onderzoek, 

advies en de uitwerking hiervan werden andere partijen in 

de arm genomen. Ook de gemeente is al vroeg bij het  

project betrokken.

Het nieuwe gebouw heeft een stoer, semiindustrieel 

karakter, vanuit het idee dat dit ‘bruggebouw’ zich een 

eigen, markante plek zou veroveren in het silhouet van het 

bestaande rivierlandschap met de reeds aanwezige bruggen 

over de Maas.

Het gebouw deBrug bestaat uit een langgerekt volume van 

32 x 133 meter, waarvan de vloer op 25 meter boven de kade 

ligt. In het definitieve ontwerp werd deBrug zo verschoven 

dat de fabriekshal bewaard kon blijven. Het bestaande  

kantoorgebouw is vervangen door een parkeergarage, 

genaamd deKade, die qua hoogte en materiaalgebruik aan

sluiting zoekt bij de oude fabriek. Beide gebouwen worden 

door een glazen tussengebouw verbonden.

De hoofdentree bevindt zich op de kade, naast het negen

tiendeeeuwse bedrijfspand. De nieuwbouw erboven 

bestaat uit een staalconstructie over de hele hoogte die 

duidelijk zichtbaar is, omdat alle wanden uit glas bestaan. 

De werkvertrekken liggen langs de gevels, zodat de mede

werkers een prachtig uitzicht hebben op de Maas en de 

Rotterdamse binnenstad. Installaties en dienstruimtes, 

trappenhuizen en bijzondere functies zijn midden in het 

gebouw gesitueerd, waar atria en patio’s voor een natuur

lijke lichttoetreding zorgen. Hierdoor ontstaat bovendien 

visueel contact met de entreehal en de kade eronder.  

Voor verwarming en koeling wordt Maaswater gebruikt.

De nieuwbouw werd gerealiseerd op een locatie waar de 

productie en het kantoorwerk tijdens de bouw door moesten 

gaan. Hygiëne en veiligheid stonden daarbij voorop.  

Dit was alleen mogelijk door een zeer intensieve logistieke 

planning op te stellen en wekelijks overleg te organiseren 

tussen alle bij de uitvoering betrokken partijen. Uiteindelijk 

heeft de productie maar één dag stilgelegen.

In de loop van 2002 werd begonnen met de productie van 

de staalconstructie bij Hollandia. Van het vervoer ervan was 

tevoren een animatie gemaakt. Eenmaal gereed, is de  

constructie in delen over het water aangevoerd, op het 

Oranjeboomterrein in elkaar gezet en tijdens de Wereld

havendagen op de werkelijke hoogte van 25 meter met 

hydraulische hefwagens naar de definitieve locatie gereden.

Ook voor de inrichting van het gebouw werd een competitie 

georganiseerd.

Gekozen werd voor newCreations, omdat deze studio er 

blijk van gaf de cultuur van Unilever te begrijpen. 

Vervolgens kreeg het bureau als opdracht mee: zoek uit 

wat we willen, praat met de medewerkers, snuif onze  

cultuur op en maak dan een plan van aanpak. NewCreations 

heeft daarop een werkomgevingsconcept geleverd dat 

organisatiegebonden is, niet gebouwgebonden. Wel zijn 

ruimtelijkheid en structuur van het gebouw gerespecteerd. 

Bart Vos heeft het concept nader uitgewerkt. Er zijn weinig 

tussenwanden geplaatst en veel werkplekken zijn losse ele

menten. De inrichting is kleurig, vrolijk en informeel. 

Gebruikt meubilair is kleurig geschilderd en naast design

meubelen en veelkleurige tafelkleden toegepast.

Zodra deBrug formeel was opgeleverd, is het oude kantoor

gebouw gesloopt, om te worden vervangen door deKade, 

het nieuwe parkeergebouw. 

Opdrachtgever projectleider Gerard Smits wist naar eigen 

zeggen niets van bouwen, maar wel van het managen van 

een project. Aan de nieuwbouw heeft hij gewerkt zoals ook 

innovatieprojecten binnen het bedrijf worden aangepakt: 

kritisch zijn in de partners die je kiest, maar vervolgens wel 

op hen vertrouwen.
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Voorgevel deBrug/deKade
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Verschillende lunch en vergaderplekken en proefkeuken

Dak

Vierde verdieping

Derde verdieping

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

Langsdoorsnede

Westgevel
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Juryoordeel

Universiteit van Amsterdam / S.A. Bentinck
Bibliotheek Bijzondere Collecties, Amsterdam

Ontwerpers Hans van Beek, Dorte Kristensen / Atelier PRO architekten, Evelyne Merkx, Det van Oers / Merkx+Girod 
architecten Aannemer Combinatie J.P. van EesterenWoudenberg Planvorming en realisatie 1998 – 2007

Het herbestemmen van monumentale panden in een historische omgeving leidt bijna altijd tot spitsroeden 

lopen. De opdrachtgever moet zowel de nieuwe functie dienen als het waardevolle erfgoed respecteren. 

Monumentenzorg wordt voor de opdrachtgever die ‘aan de slag wil’ al snel de voornaamste tegenspeler. 

Dit was ook het geval bij het huisvesten van de Bibliotheek Bijzondere Collecties van de Universiteit  

van Amsterdam in de oude grachtenpanden naast het Allard Pierson Museum aan de Oude Turfmarkt  

in Amsterdam. 

De afdeling Huisvestingsontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam heeft de rol van evenwichts

kunstenaar met verve vervuld. Soms terughoudend, dan weer een ingeschat risico nemend om te bouwen 

voordat alle vergunningen gereed waren, interieurarchitecten aan de eerst wat kopschuwe architecten 

koppelen, het voorstellen van het doorbreken van een monumentaal tongewelf, het waren allemaal zaken 

die met veel tact dienden te geschieden. Dat gold zeker voor het autovrij maken van het binnenterrein, 

vooruitlopend op de nog onzekere vestiging van de universiteitsbibliotheek op het terrein van het oude 

Binnengasthuis. Het ontbrak de opdrachtgever zeker niet aan moed en visie.

Architectonisch is de aanpak degelijk, functioneel en consequent te noemen. De inschakeling van een  

beeldend kunstenaar voor de blinde ramen getuigt van een ‘open vizier’.

De jury vond het zonder meer een prima project, maar niet uitzonderlijk genoeg om te nomineren.

De Universiteit van Amsterdam 
heeft er in 1998 voor gekozen om 
prominent in de binnenstad 
gehuisvest te blijven. Daarvoor 
zouden de Universiteitsbibliotheek 
en de faculteit Geestesweten
schappen op en rond het 
Binnengasthuis terrein worden 
gevestigd. De Bibliotheek 
Bijzondere Collecties was tot dan 
toe ondergebracht in de 
Universiteits bibliotheek aan het 
Singel. Omdat die ruimte kwali
tatief niet langer voldeed, werd 
besloten de Bijzondere Collecties 
onder te brengen in de panden 
Oude Turfmarkt 129 t/m 141 aan 
de rand van het Binnengasthuis
terrein, een complex van histori
sche, monumentale panden. 
Hiermee is dus vooruitgelopen  
op de vestiging op en rond het 
Binnen gasthuisterrein. 
Tot de Bijzondere Collecties 
wordt alles gerekend dat zeld
zaam, kwetsbaar of kostbaar is: 
boeken, prenten, manuscripten, 
kaarten, archieven en foto’s.  
Dit materiaal heeft een bijzondere 
behandeling nodig. Daarom is 
ervoor gekozen om deze, uit 

1000 deelcollecties bestaande en 
sinds 1578 bijeengebrachte,  
‘verzameling van verzamelingen’ 
in een apart gebouw onder  
te brengen. 
De panden langs de Oude 
Turfmarkt maken deel uit van 
negen identieke woonhuizen die 
in 1642 werden gebouwd naar 
ontwerp van de bekende architect 
Philips Vingboons als buitenschil 
van het toenmalige Gasthuis.  
In de loop der eeuwen zijn deze 
panden ingrijpend gewijzigd.  
Zes ervan werden opgenomen in 
het gebouw dat nu het Allard 
Pierson Museum huisvest, van de 
drie andere zijn de halsgevels 
door een lijstgevel vervangen. 
Hierachter bleven de woonhuizen 
bewaard. Deze drie panden, het 
ernaast gelegen, en later 
gebouwde, St. Bernardusgesticht 
en de Gasthuishofpoort (ca. 1650) 
ertussenin, zijn nu getransfor
meerd tot Bibliotheek Bijzondere 
Collecties, naar ontwerp van 
Atelier PRO.
Dit bureau had al eerder in 
opdracht van de UvA een struc
tuurplan voor deze locatie 

gemaakt. In het verlengde  
hiervan werd hun de ontwerp
opdracht voor de bibliotheek  
verleend. Omdat het ging om 
rijksmonumenten op een  
historisch interessante locatie 
zijn tal van voorbereidende histo
rische onderzoeken gedaan en is 
vooroverleg gevoerd met Bureau 
Monumentenzorg Amsterdam, 
de welstandscommissie en de 
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg. PRO kwam al snel tot de 
conclusie dat de bibliotheek 
alleen kon worden ingepast als 
het St. Bernardusgebouw met 
zijn gefragmenteerde structuur 
intern gesloopt zou worden. 
Elders zou versterking van  
de bestaande bebouwing vol
doende zijn. 
In het ontwerp zijn de gebouwen 
door twee binnenstraten tot één 
geheel gesmeed: één bestaande 
uit de Gasthuishofgang en de 
vide erboven en de andere haaks 
erop. De laatste straat kwam te 
liggen in de voormalige lichthof 
tussen de voor en achterhuizen 
van de Vingboonspanden, waar
door de structuur daarvan intact 

kon blijven. De binnenstraten 
kregen een glazen overkapping 
om licht diep in het gebouw te 
brengen. De voorgevels bleven 
vrijwel intact. 
Er was één probleem: een (glazen) 
verbindingsbrug tussen de 
Vingboonspanden en het  
St. Bernardusdeel was voor de 
logistiek van de bibliotheek van 
cruciaal belang. Het tongewelf 
van de monumentale Gasthuis
hofpoort zou hierdoor worden 
doorsneden. Vanwege een  
negatief advies van de toenmalige 
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg waren lange procedures het 
gevolg. Intussen ging de bouw 
door, om het tongewelf heen. 
Pas in oktober 2006 konden de 
bouwwerkzaamheden na een 
gerechtelijke procedure worden 
hervat. 
Tijdens de ontwerpfase heeft de 
opdrachtgever als interieur
architect voor het publieke deel 
Merkx+Girod ingeschakeld, 
omdat het gebouw iets extra’s 
verdiende. Zij hebben nauw samen
gewerkt met Atelier PRO, waar
door architectuur en interieur een 

harmonieus geheel vormen. Het 
interieur benadrukt dat er sprake 
is van verschillende gebouwen 
met een eigen karakter. Zo zijn in 
de drie achterhuizen stijlkamers 
ingericht, ieder voor een bepaalde 
collectie. De bovenste etages van 
de bibliotheek zijn blind aan de 
straatkant. Om toch bij te  
dragen aan het stadsbeeld is  
hier een videokunstwerk van  
Rob Johannesma aangebracht, 
getiteld De parallelle bibliotheek. 
Achter zes ramen worden de 
meest bijzondere objecten uit de 
collectie geprojecteerd. In het 
gebouw zelf wordt, naar ontwerp 
van Peter Verheul, de vroegere 
loop van de Amstel verbeeld door 
belettering op de vloer.

Voorgevel aan de Oude Turfmarkt
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1  Binnenstraat
2 Glazen verbindingsbrug
3  Trappenstelsel1

2 3
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Langsdoorsnede over binnenstraat

Tweede verdieping

Eerste verdieping B

Eerste verdieping A

Begane grond

1  Restaurant
2 Studiezaal
3  Tentoonstellingsruimte

1 2

3
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Juryoordeel
Het woningbouwproject De Monnik in hartje Amsterdam bewijst dat de principes van de authentieke 

stadsvernieuwing niet verouderd zijn en dat het mogelijk is om zowel rekening te houden met de histo

rische context van een bouwlocatie als eigentijds te zijn. ‘Heel knap gedaan’, was dan ook de reactie 

van de jury. 

De opdrachtgever had deze bouwopdracht van het Stadsdeel Centrum overgenomen van een project

ontwikkelaar die merkte dat de standaardoplossing (parkeerkelder, bedrijfsruimten op de begane grond 

en grote appartementen erboven) in dit gebied absoluut niet ‘werkte’. Gekozen werd voor uitsluitend 

kleine koopwoningen voor een en tweepersoonshuishoudens. De plattegronden van de 32 portiek

woningen zijn simpel en doelmatig, maar de ‘omhulling’ past zich maximaal aan aan de belendende 

perceelsgewijze bebouwing van verschillende hoogtes. Maar door de materiaalkeuze en de vormgeving /  

indeling van de aparte gevels zijn de architecten niet in de valkuil getrapt de historische bebouwing te 

romantiseren. Zelfs het ‘op vlucht bouwen’ van de gevels doet dit niet. Wat zogezegd heel knap is.

Het project speelt ook een belangrijk rol in het streven van de gemeente om op de Wallen de woonfunctie 

te ondersteunen zodat het roemruchte 1012gebied niet verwordt tot een groezelig pretpark. Het project 

werd al onderscheiden met de eerste Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Zonder meer terecht vond de 

Piramidejury. Maar in zijn totaliteit – architectonische prestatie en rol opdrachtgever – nét iets minder 

dan de uiteindelijke genomineerden.

Hillen & Roosen Projectontwikkeling bv /  
H.B.J. Kluts De Monnik, Amsterdam

Ontwerpers Svetla Stefanova, Peter Geusebroek / Architectenbureau Geusebroek Stefanova Aannemer Hillen & Roosen 
Projectontwikkeling bv Planvorming en realisatie 2004 – 2006

Midden in het Amsterdamse 
Wallengebied, en dus omgeven 
door prostitutiebedrijvigheid,  
is het woningbouw project  
De Monnik gerealiseerd. Het gaat 
om één complex, gelegen tussen 
de Bloedstraat, Gordijnensteeg 
en Monnikenstraat, op een locatie 
waar voorheen een krachtstation 
van Nuon stond. Toen dit gebouw 
was gesloopt, lag er een perceel 
braak op een bijna onmogelijke 
plek, omgeven door lastig bereik
bare, smalle, maar intensief 
gebruikte straatjes. Stadsdeel 
Centrum wil in dit gebied het 
wonen stimuleren. Toen een 
poging was gestrand om hier 
grote woningen te realiseren met 
bedrijfsruimtes en een parkeer
garage, nam Hillen & Roosen 
Projectontwikkeling de uitdaging 
op deze ongewone locatie aan. 
Het bedrijf had al ruime ervaring 
met bouwen in de Amsterdamse 
binnenstad. De oplossing werd 
gezocht in een ander woning 
s egment: kleine, compacte appar
tementen voor een en twee
persoonshuishoudens die midden 
in de stad willen wonen. Van een 

parkeergarage werd afgezien en 
bedrijfsruimtes zouden alleen 
maar tot verkeerd gebruik uit
nodigen.
De opdrachtgever zette niet 
alleen in op een andere doel
groep, maar ook op een op de 
locatie passend ontwerp van 
hoge kwaliteit. Vanwege de 
goede ervaringen op complexe 
stedelijke locaties met Architecten
bureau Geusebroek Stefanova 
werd de opdracht aan hen toe
vertrouwd. 
Het bureau liet zich voor deze 
opgave leiden door de karakteris
tiek van dit deel van de binnen
stad. De bestaande panden ver
schillen onderling van elkaar, ze 
hebben een verschillende gevel
indeling, verschillende kozijnen 
en het ene huis is hoger dan het 
andere. Maar allemaal hebben ze 
hoge verticale ramen en een plint 
met daarboven een middenstuk 
en een kroonlijst als afsluiting. 
De meeste historische gevels zijn 
op de vlucht gebouwd, ze hellen 
enigszins voorover. 
De architecten namen deze 
karakteristieken als uitgangs

punt, maar ze hebben er een heel 
eigen, moderne interpretatie aan 
gegeven. Het resultaat is een 
complex dat zeer eigentijds is van 
vormgeving, terwijl het op een 
vanzelfsprekende manier bij de 
historische omgeving aansluit. 
De Monnik bestaat uit negen 
panden die ieder voor zich duide
lijk herkenbaar zijn. Het meest 
opvallend zijn de verticaal inge
deelde hoge puien met puilijst op 
straatniveau, en grote, soms ver
diepinghoge, verticale ramen met 
opvallend slanke kozijnen daar
boven. Ieder pand heeft een 
kroonlijst met een eigen vormge
ving, verschillend van die van het 
buurpand. Soms ontbreken de 
onderpuien, waarbij de meer 
gelijkvormige ramen de hoek om 
zijn getrokken. 
Het complex bestaat uit 32 appar
tementen die in omvang variëren 
van 40 – 80 m2. De maisonnettes 
op de begane grond en de eerste 
verdieping worden vanaf de 
straat ontsloten, die daarboven 
per twee via een portiek.
De ruwbouw is uitgevoerd in 
kalkzandsteen, die ’s morgens 

werd aangevoerd en die, vanwege 
ruimtegebrek op de locatie, 
dezelfde dag verwerkt moest 
worden. De gevels zijn uitge
voerd in houtskeletbouw, met 
diverse tinten steenstrips en  
metselbakstenen als gevelbe
kleding. Ook wat kleurgebruik 
betreft, sluit het complex aan bij 
het historische woonhuis: witte 
kozijnen met donkere bewegende 
delen. 
De woningen op de begane grond 
zijn — volgens de opdrachtgever — 
zo ontworpen dat het bouwkundig 
en ruimtelijk onmogelijk is er 
peeskamers in te richten. 
Bovendien zijn verticale ‘blinds’ 
aangebracht om de bewoners te 
beschermen tegen de zijdelingse 
blikken van de vele, pal langs de 
huizen lopende, wallenbezoekers.
Zowel de welstandscommissie 
als Stadsdeel Centrum heeft zich 
ervoor ingezet dat De Monnik 
gerealiseerd kon worden.  
Het ontwerp werd door de com
missie in één keer goedgekeurd. 
Het stadsdeel heeft ervoor 
gezorgd dat voor de gevels een 
locatiesubsidie werd verstrekt. 

Daarna hebben alle partijen zich er 
ook voor ingespannen om aan de 
eigentijdse, uitdagende (en dure) 
vormgeving vast te houden. 
Vanwege de uitstraling van het 
gebouw, de fraaie, compacte 
indelingen en de hoogwaardige 
afwerking, honoreerden de  
bewoners het project met een 9,8. 
Mede daardoor won het project 
de Eerste Amsterdamse 
Nieuwbouwprijs.
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Derde verdieping Eerste verdieping Begane grond

Doorsnede

1  Bouwlocatie
2 Bloedstraat
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NCB Projectrealisatie bv / Sake Smid  
De Veranda, Almere

Ontwerpers Haiko Meijer, SiertWillem Helder, René Harmanni, Klaas Pieter Lindeman / Onix Groningen  
Tuinarchitecten 1:1 Stadslandschappen, Amsterdam Aannemer Joustra bv (PlegtVos)  
Planvorming en realisatie 2002 – 2006

Voor de Stripheldenbuurt had de 
gemeente Almere een steden
bouwkundig plan gemaakt waar
in de relatie tussen de bestaande 
bosrijke omgeving, de daarin 
nieuw te bouwen woningen en 
hun directe omgeving bepalend 
was. Het binnen dit plan te ont
wikkelen project had als uitgangs
punt: wonen in het bos, op een 
grote open plek, die ook voor 
iedereen toegankelijk moest blij
ven. Bovendien had de gemeente 
bepaald binnen welk product
segment de woningen moesten  
vallen. NCB Projectrealisatie hield 
als opdrachtgever de commerciële 
kant van het ongebruikelijke  
project scherp in de gaten. Die 
lette daarbij niet alleen — zoals 
gebruikelijk — op de stichtings
kosten en mogelijke woning
indelingen voor de beoogde doel
groep, maar ook liet NCB een 
risicoanalyse maken van koop
woningen met een gemeen
schappelijke tuin. De mate van 
privacy binnen en rond de 
woning zelf bleek daarbij een 

belangrijke factor, die tijdens de 
ontwerpfase een cruciale rol 
heeft gespeeld. Aangezien het 
middengebied gemeenschappe
lijk gebruikt zou gaan worden, 
moest daar voldoende private 
buitenruimte op het niveau van 
de woning tegenover staan,  
bijvoorbeeld door terrassen of 
buitenkamers. Individuele tuintjes 
met schuttingen en hekken 
moesten in elk geval worden voor
komen. Bovendien zou bijzondere 
aandacht gaan naar een goede 
oplossing voor het parkeren.
De opdrachtgever koos Onix als 
architect voor het project van
wege de in het oog springende 
(moderne) ontwerpen van het 
bureau, waarbij natuurlijke  
materialen worden toepast.  
Onix kreeg de vrije hand om  
binnen de gestelde randvoor
waarden 36 woningen te ontwer
pen, waarbij het midden van het 
terrein, de open ‘boskamer’,  
ook een zo natuurlijk mogelijke 
uitstraling moest krijgen.
Onix heeft een eigen vertaling 

gemaakt van het stedenbouw
kundig plan, waarin private ruimte 
en openbare ruimte in een open 
relatie tot elkaar staan. 
Om te voorkomen dat het terrein 
door het vrij hoge aantal wonin
gen te veel zou versnipperen, is 
er in het ontwerp voor gekozen 
om de woningen tot grotere een
heden te clusteren. Als referentie 
hiervoor werd de ‘barn’ gebruikt, 
de Amerikaanse grote houten 
schuur die, op palen, boven het 
terrein lijkt te zweven. Onix heeft 
op die manier tien grote ‘bosvilla’s’ 
ontworpen. De gebouwen staan 
schijnbaar willekeurig over het 
terrein verstrooid, op een manier 
die de tussenruimtes niet afba
kent. In de villa’s zijn de wonin
gen ondergebracht, in blokjes 
van drie of van vijf. De blokjes 
zijn vrijwel identiek en elk als 
eenheid ontworpen. Iedere villa 
is met één kant tegen een terp 
aan gebouwd, de andere kant van 
het gebouw staat op poten. 
Hieronder wordt geparkeerd. 
Door de terpen ontstaat een 

Het woningbouwplan De Veranda in de Stripheldenbuurt van Almere is een bijzonder project. Bijzonder 

door de vrije situering van de 36 grote geschakelde woningen in tien ‘bosvilla’s’, bijzonder is de entourage 

van het plan (een ‘boskamer’) en de gecreëerde hoogteverschillen door de aanleg van terpen, en bijzonder 

is de verhouding tussen de privéruimtes (buitenkamers, terrassen) en de omringende mandelige (gemeen

schappelijke) bostuin. Bovendien is de architectuur wél landelijk van aard, maar niet gemakzuchtig  

historiserend of retro. Door de vorm (schuine daken met overstek, veranda’s) en de materialisatie (hout, 

keramische dakpannen, aluminium en cementgebonden delen met houtstructuur) ogen de huizen  

vriendelijk maar bepaald niet suffig, wel degelijk eigentijds. ’Een beetje Scandinavisch’, vond de jury. 

De opdrachtgevende projectontwikkelaar en de stedenbouwkundige, landschappelijke en architecto

nische ontwerpers hebben elkaar goed weten te vinden. De ontwerpers kregen redelijk veel ruimte, de 

opdrachtgever hield vooral de praktische en commerciële zaken ‘in de gaten’. Dit alles heeft geleid tot 

een zeer aantrekkelijk woonmilieu, waarbij de gemeentelijke visie van de gemeenschappelijke tuin op 

genuanceerde wijze invulling heeft gekregen. Hopelijk zal er van dit plan een stevige voorbeeldwerking 

uitgaan bij de realisatie van soortgelijke woningbouwprojecten in de toekomst. De jury had deze  

inzending graag als zesde project willen nomineren (zie ‘Inzendingen en jurering’, p. 34 e.v.), maar de 

regeling van de rijksprijs was op dit punt zowel duidelijk als onverbiddelijk.

natuurlijke afstand tussen privé 
en openbaar. Bovendien vormen 
de veranda’s en terrassen als een 
kraag een (private) overgangs
zone tussen binnen en buiten.  
De veranda’s zijn bijna 20 m2 groot.
Iedere bosvilla heeft vier verschil
lende gevels: een ruwe gevel 
waar de auto wordt gestald en 
waar de voordeur en de berging 
zich bevinden, een expressieve 
kopgevel met terras waar het 
dakoverstek naar beneden toe is 
doorgetrokken, een op het zuiden 
gelegen verandagevel die zich 
naar de terp toe opent en een 
ingetogen kopgevel zonder  
terras. De veranda’s, terrassen  
en een loggia bij de slaapkamers 
geven ieder huis veel private  
buitenruimte.
Onix heeft nadrukkelijk gezocht 
naar natuurlijke en onderhouds
arme materialen. Onbehandeld 
hout is toegepast voor de veran
da’s en de overstekken en duur
zame cementgebonden delen 
met houtstructuur zijn als gevel
bekleding aangebracht. De daken 

bestaan uit keramische pannen 
en uit aluminium rond de loggia’s 
en op de veranda’s. Bij de veran
da’s zorgt een glazen strook in de 
kap ervoor dat de aangrenzende 
kamers niet te donker worden.
Voor de terreininrichting is een 
plan gemaakt door 1:1 Stadsland
schappen uit Amsterdam.  
Via bospaden en smalle houten 
vlonders sluiten de boskamer en 
de belendende bospercelen op 
elkaar aan. Bij de inrichting van 
de boskamer hebben zij 300 
schietwilgen toegepast, schel
penbedden en een houtvlonder 
gekoppeld aan een terp die als 
speelelement dient.
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Juryoordeel
ROC’s zijn zich in Nederland flink aan het ontwikkelen. Van relatief eenvoudige voorzieningen voor het 

beroepsonderwijs zijn het grootschalige complexen geworden die vaak mede bepalend zijn voor de 

ontwikkeling van het gebied waarin ze zijn gesitueerd. Zo ook het nieuwe ROC van Twente in Hengelo 

met een brutovloeroppervlakte van maar liefst 55.000 m2. De school werd niet alleen een belangrijke 

aanjager van het binnenstedelijke reconstructiegebied ‘Hart van Zuid’, het ROC wierp zich ook op als 

hoeder van het industrieel erfgoed van Stork: de monumentale hal van de voormalige gieterij uit 1902 

werd heel bewust in de plannen opgenomen. Volgens het principe van het Amerikaanse Community 

College werd de ‘maatschappij naar binnen gehaald’ (het aantrekken van winkels en bedrijfjes),  

zodat de school geen afgesloten enclave zou vormen in het gebied. 

De jury was opgetogen over het resultaat van dit ‘gigading’, wat overigens positief werd bedoeld.  

De deskundige aanpak en de mooie detaillering en materialisatie verraden een goede samenwerking 

tussen de architect van de nieuwbouw en de restauratiearchitect. De opdrachtgever heeft zich in het 

proces van bijna tien jaar zowel flexibel als doelbewust getoond. Het ROC Twente vervult niet alleen 

lokaal maar ook landelijk een voortrekkersrol bij het opzetten van dit interessante onderwijscomplex. 

Bij deze prima inzending bekreunden zich enkele juryleden over het feit dat er slechts vijf inzendingen 

genomineerd konden worden.

ROC van Twente / H.J. Wibbens, H. Leever 
Nieuwbouw ROC van Twente in Hart van Zuid, 
Hengelo

Ontwerpers H. Abels / IAA Architecten, ABT, Deerns Restauratiearchitect Maarten Fritz/architectenbureau Fritz  
Aannemer Bouwcombinatie De Gieterij (BAM, Dura Vermeer, Heijmans) Planvorming en realisatie 2000 – 2008

Toen het Regionaal Opleidings 
Centrum Twente en de gemeente 
Hengelo op zoek gingen naar een 
locatie voor nieuwbouw viel het 
oog op het terrein van de voor
malige machinefabriek van Stork 
in het hart van de stad. Tot dan 
toe was het ROC gevestigd in een 
groot aantal versnipperd gelegen, 
verouderde vestigingen. Met de 
keuze voor het Storkterrein zou 
de Hengelose vestiging net ten 
zuiden van het station komen te 
liggen, in het zich over 50 ha uit
strekkende herstructurerings
gebied Hart van Zuid. De school 
zou daardoor goed bereikbaar 
zijn met het openbaar vervoer. 
Tegelijkertijd kon de aanwezig
heid van duizenden studenten 
het centrum van Hengelo een 
extra impuls geven. 
Het ROC van Twente heeft daar
door als aanjager gefungeerd in 
de ontwikkeling van het gebied 
Hart van Zuid als geheel, samen 
met de gemeente en projectont
wikkelaar Van Wijnen.
Voor het ROC was de aanwezig
heid van met name de enorme 
hal van de voormalige gieterij — 

gebouwd in 1902 — mede door
slaggevend voor de locatiekeuze. 
Een gebouw met een ziel werd de 
opdrachtgever daarmee in de 
schoot geworpen. Alle partijen 
waren het erover eens dat dit 
monumentale gebouw gehand
haafd moest worden, omdat een 
bijzonder eindresultaat daardoor 
verzekerd zou zijn. Zoals gehoopt 
werd er van rijkswege subsidie 
toegezegd voor het bijzondere 
project: Hengelo kreeg 3,2 miljoen 
euro aan IPSVsubsidie.
In 2004 werd Henk Leever, direc
teur van het servicebedrijf van 
het ROC, volledig vrijgesteld om 
het bouwproces te kunnen leiden. 
Leever en architect Harry Abels 
hebben steeds nauw samenge
werkt om de vergaande ambities 
te verwezenlijken. Ze waren 
samen op zoek gegaan naar de 
beste locatie, zijn in de VS voor
beelden gaan bekijken van het 
concept ‘Community College’, het 
de school binnenhalen van de 
maatschappij in de praktijk, en 
hielden regelmatig het program
ma van eisen tegen het licht.  
Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat 

grote lokalen uit het oorspronke
lijke plan alsnog vervielen, omdat 
naar verwachting het onderwijs 
van de eenentwintigste eeuw 
veel meer op het individu zal 
worden gericht.
In het nieuwe complex is de 
gehandhaafde hal van de gieterij 
een langgerekt gebouw van 3000 
vierkante meter, dat intact en 
vrijwel open is gelaten. De 150 
meter lange hal bestaat uit een 
hoog en een wat lager deel in het 
verlengde daarvan, die samen 
binnen de nieuwbouw als een 
enorme ruggengraat fungeren. 
Hierlangs zijn aan beide kanten 
nieuwe ruimtes toegevoegd, aan 
de zuidzijde drie bouwlagen en 
aan de noordkant zes. Hierin zijn 
voor de studenten allerhande 
ruimtes ondergebracht, zowel 
grote, open praktijkruimtes en 
groepslokalen als kleinere, meer 
besloten studieruimtes. De oude 
gieterij is bewust niet met onder
wijsfuncties volgestouwd. Het 
ROC wilde vanaf het begin niet 
alleen een schoolgebouw realise
ren, maar ook de buitenwereld in 
huis halen door ruimte te bieden 

aan publieksevenementen. 
Deelnemers en medewerkers van 
het ROC, verenigingen, bedrijfs
leven en buurtbewoners kunnen 
deze faciliteiten gebruiken. 
Bovendien hebben zich een  
kinderdagverblijf, een uitzend
bureau, een cateringbedrijf en 
een onderzoek / praktijkcentrum 
voor de metaalindustrie in het 
gebouw gevestigd.
Een jaar na de start van het werk 
bleek er voldoende financiële 
ruimte te zijn om meer duurzame 
milieumaatregelen te nemen dan 
al in bestek waren opgenomen. 
Waar mogelijk is in het gebouw 
gebruikgemaakt van natuurlijke 
ventilatie. Daarbij zorgen zonne
schoorstenen voor een natuurlijke 
trek. Betonkernactivering zorgt 
ervoor dat de betonconstructie 
wordt opgewarmd door middel 
van waterhoudende slangen in 
het hart van de betonvloeren.  
Het gebouw zal warmte afstaan 
aan zijn omgeving wanneer dat 
nodig is, of ’s zomers verkoeling 
brengen. Het ROC maakt boven
dien als eerste afnemer in Hengelo 
gebruik van het warmtenet. 

Het is vanuit diezelfde maat
schappelijke betrokkenheid dat 
het ROC zich gaandeweg steeds 
meer is gaan opstellen als hoeder 
van het industrieel erfgoed.  
Als gevolg daarvan werd restau
ratiearchitect Maarten Fritz bij 
het project betrokken, waardoor 
zorgvuldiger met de details is 
omgesprongen.

ROC van Twente aan Lansinkesweg
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1  Schema hergebruik centrale hal: links oude fabriek met hal, 
rechts oude hal ingepakt in nieuwbouw

2 Centrale hal voormalige Gieterij Stork, begin twintigste eeuw
3  Gevels aan Willem de Clercqstraat
4  Vide
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Juryoordeel

Woonmaatschappij Maasland / B.J.A. Wouters 
Ontwikkeling Zuid-Ooster, Grave

Ontwerpers Erick van Egeraat associated architects (EEA) Landschapsarchitect Michael van Gessel  
Omgevings kunstenaar Roberto Ruggiu Aannemer Gebr. Van der Heijden, Schaijk Planvorming en realisatie 1999 – 2007

Woonmaatschappij Maasland 
heeft als dagelijks werk het uit
voering geven aan het opdracht
geverschap, met name in de  
sociale woningbouw. Juist daarom 
was het voor deze opdrachtgever 
een extra uitdaging om voor zich
zelf een architectonisch opvallend 
en vernieuwend kantoorgebouw 
te realiseren. De opdrachtgever  
is een regionale corporatie die 
werkzaam is in NoordoostBrabant 
en NoordLimburg. Na een aantal 
fusies was ze toe aan verbetering 
van de eigen huisvesting. De 
organisatie was verspreid geraakt 
over een aantal vestigingen, 
waarvan de hoofdvestiging in 
Ravenstein te krap was geworden. 
De corporatie gaf bovendien de 
voorkeur aan een meer centraal 
gelegen kantoor, met een meer 
dynamische en verrassende archi
tectuur, die de eigen identiteit 
recht zou doen.
Om dit alles te realiseren werd in 
1999 het terrein van de voormalige 
remise van de busmaatschappij 
ZuidOoster in Grave aangekocht, 
gelegen aan de nog steeds belang
rijke oude rijksweg Den Bosch

Nijmegen. De locatie maakte deel 
uit van het masterplan dat in 1997 
door Erick van Egeraat associated 
architects (EEA) voor dit gebied 
was opgesteld. 
Vanaf het begin was duidelijk dat 
perceeloppervlakte en exploitatie 
van het terrein meerdere gebrui
kers nodig maakten. De opdracht
gever gaf daarbij de voorkeur aan 
andere maatschappelijke organi
saties, vanuit het principe om 
zonder winstoogmerk te ontwik
kelen. Het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) had al 
eerder interesse in de locatie 
getoond. Beide programma’s van 
eisen werden samengevoegd. 
Daarop benaderde Maasland de 
gemeente als geïnteresseerde 
partner, met een positief resultaat. 
De deelname van de gemeente 
had wel tot gevolg dat het project 
het karakter kreeg van ‘bouwen 
in een glazen huis’, met een ener
verende bestuurlijke en politieke 
besluitvorming en aandacht van 
de media.
Als ontwerper van de nieuwbouw 
werd EEA benaderd, omdat het 
bureau al bekend was van het 

masterplan en de opdrachtgever 
en architect elkaar wat betreft 
stedenbouwkundige en architec
tonische visie goed aanvoelden. 
De opdrachtgever koos hiermee 
bewust voor een architect met 
een eigenzinnige visie. De 
gemeente Grave kon zich hierin 
vinden. Ze wilde haar naam als 
‘architectuurstad’, waar al diverse 
bekende architecten hebben 
gebouwd, bevestigen. Veel van 
die gebouwen zijn immers 
enthousiast ontvangen en in de 
prijzen gevallen.
De locatie ZuidOoster is gelegen 
op de historische vestingwerken 
tussen de kern van de oude stad 
Grave en het groene buitenge
bied. Het nieuwe gebouw moest 
recht doen aan deze bijzondere 
situering en tegelijkertijd funge
ren als ‘poort’ naar het centrum. 
In antwoord hierop ontwierp  
Van Egeraat het gebouw als een 
lange meanderende vorm, die 
referenties oproept aan de  
vroegere stadswal. Het gebouw 
loopt op van één naar drie bouw
lagen, waarbij de hoogste zijde in 
de richting van het centrum ligt. 

Daarmee wordt de ‘poort’ naar 
Grave geaccentueerd. 
Van een afstand presenteert het 
gebouw zich als één geheel, van 
dichterbij zijn de onderdelen  
van de drie gebruikers goed van 
elkaar te onderscheiden.
De woonmaatschappij Maasland 
is gevestigd in het deel van het 
gebouw dat eindigt in een gebo
gen, hoge glazen wand. Het daar
naast gelegen gedeelte van de 
gemeente is voorzien van een 
vlakke wand met daarin de 
ingangspartij. Het BHIC bevindt 
zich in het (lagere) gedeelte aan 
het andere eind van het gebouw. 
Plattegrond, gevels en dak  
kenmerken zich door vloeiende 
overgangen.
De open hal beneden en de raad
zaal zijn van buitenaf duidelijk 
herkenbaar. 
Essentieel voor de indeling van 
het gebouw is de gedeeltelijke 
samenwerking van de drie orga
nisaties. Van entree, vergader
ruimte en bedrijfsrestaurant 
maken alledrie de organisaties 
gebruik. Ze presenteren zich dus 
gezamenlijk aan de bezoeker 

door de grote glazen hal. Hun 
eigenlijke werkruimtes functio
neren onafhankelijk van elkaar.
Het gebouw voegt zich naar de 
groene omgeving doordat 
natuurlijke materialen zijn toege
past zoals hout, natuursteen en 
een grasdak.
De buitenruimte is ontworpen 
door landschapsarchitect Michael 
van Gessel. Roberto Ruggiu heeft 
gewerkt aan de beelden bij het 
gebouw.

‘Echt een mooi project’, zo concludeerde de jury na het bespreken van de inzending van Woonmaatschappij 

Maasland. Aan de rand van het vestingstadje Grave, op het terrein van de voormalige busremise Zuid

Ooster, wilde de groeiende regionale corporatie in 1999 een nieuw hoofdkantoor vestigen. Na dit eerste 

initiatief volgde er een bouw en ontwerpproces dat door één trefwoord kan worden gekarakteriseerd: 

improvisatie. Want zowel het Brabants Historisch Centrum als het stadhuis van Grave – het inpassings

plan voor laatstgenoemde werd pas in 2002 ontwikkeld – moest in het bouwplan worden opgenomen. 

Uitgangspunt was dat het uiteindelijk duidelijk één gebouw moest worden dat zich mooi diende te voe

gen in het overgangsgebied tussen stad en ommeland. Tegelijkertijd moesten de drie gebruikers zich 

kunnen herkennen in hun ‘deel’. Ondanks de lastige start en enkele tegenslagen onderweg zijn opdracht

gever en architect erin geslaagd er een architectonisch fraai project van te maken, met golvende vormen 

die aan de architectuur van Alvar Aalto doen denken. De glasconstructie van de gevel getuigt van veel 

gevoel voor detail. Een project dat past in het bijzondere architectuurbeleid van Grave, dat door de 

voormalige burgemeester Zelissen werd geëntameerd. Het project behoort zonder meer tot de ‘beste 15’ 

van deze prijsronde, maar de verzorging van het interieur en de relatief mindere complexiteit van de 

opgave maakten dat de inzending buiten de nominaties viel.

Westgevel aan de Arnoud van Gelderweg
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1  Ontvangsthal ‘Woontrefpunt’
2 Kantoorafdeling
3  Oostgevel aan Sint Henricusweg
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Juryoordeel
In maximaal veertien maanden tijd een verouderd gebouw voor mensen met een verstandelijke en/of 

fysieke beperking rigoureus omvormen tot een vernieuwd en vergroot centrum met een geheel ander 

uiterlijk, dat ‘warmte’ voor de cliënten diende uit te stralen, was de nietgeringe opdracht voor de  

architecten. Die hieraan fantastisch hebben voldaan door zich direct grondig in de omstandigheden 

binnen het centrum te verdiepen. Zowel organisatorisch, inhoudelijk, financieel als ontwerptechnisch 

zijn opdrachtgever en ontwerpers erin geslaagd een absolute metamorfose van het oorspronkelijke 

gebouw tot stand te brengen en de nieuwbouwuitbreiding hierin te incorporeren. 

Vanwege de ‘onmogelijk korte bouwtijd’ van negen maanden werd door de stichting Ipse proactief  

contact gezocht met de gemeente, de brandweer en welstand om alles op alles te zetten klaar te zijn  

als de bewoners van het dagcentrum op een vastgestelde datum weer zouden terugkeren vanuit hun  

tijdelijke huisvesting in een oude school in Delft.

Het gebruik van riet voor de gevel aan de tuinzijde van het gebouw, dat doorloopt tot in de hoge en 

lichte entreehal, is zonder meer een vondst. De kleuren van het interieur zijn bewust ingezet als oriëntatie

middel voor de cliënten. De jury vond het een mooi en sympathiek project, dat slechts door de relatieve 

eenvoud buiten de nominaties viel.

Stichting Ipse Renovatie en verbouwing  
Willem Felsoord, Delft

Ontwerpers Andrea Möhn, René Bouman / Möhn + Bouman architekten Aannemer Bouwteam Variant  
Planvorming en realisatie 2005 – 2007

Willem Felsoord is een dagbeste
dingscentrum voor mensen met 
een ernstige verstandelijke en 
soms een fysieke beperking. Toen 
in 2004 het bestaande, ongeveer 
vijftien jaar oude gebouw aan 
renovatie toe was, bleek al snel 
dat een ingrijpende verbouwing 
en uitbreiding nodig zouden zijn. 
Het bestaande gebouw — gemaakt 
in een andere tijd met een andere 
visie — beperkte in hoge mate de 
manier waarop de zorg aangebo
den en georganiseerd kon worden.
Eigenaar en beheerder van 
Willem Felsoord is de Stichting 
Ipse, die cliënten met een ver
standelijke handicap dagopvang 
biedt, en hen ook op velerlei 
manieren begeleidt. Ipse verzorgt 
hulp thuis of in de crèche, en 
biedt mogelijkheden tot (deeltijd) 
wonen en opvang in begeleid 
wonen, logeerhuizen en crisis
opvang. De stichting beheert 
daarvoor tientallen gebouwen, 
waaronder 35 dagcentra en  
51 woonlocaties die allemaal zijn 
gelegen in de provincie Zuid
Holland. Willem Felsoord, waar 
dagelijks rond de zeventig  

volwassenen tussen 15 tot 65 jaar 
worden opgevangen, is er daar 
één van.
Voor de vernieuwing heeft het 
team van zorgmedewerkers een 
programma van eisen opgesteld. 
In het gebouw, waar alles draait 
om activiteiten en elkaar ont
moeten, zou ‘beleven’ voorop 
moeten staan, in aansluiting op 
de wereld van de cliënten, mensen 
‘die niet zo goed kunnen denken, 
maar wel heel goed kunnen voe
len’. De nieuwbouw zou de zin
tuigen en de cognitieve ontwik
keling moeten prikkelen, omdat 
de gebruikers zich immers voor
namelijk via de zintuigen een 
mental map van hun omgeving 
vormen. Bovendien moest met de 
verbouwing een nijpend ruimte
tekort worden opgelost en het 
teveel aan onrust en afleiding 
moest worden beperkt. Al snel 
werd duidelijk dat het ging om 
meer dan een simpele renovatie: 
hier lag een vrij complexe  
ontwerpopgave die moest  
worden toevertrouwd aan een 
architectenbureau met begrip 
voor de belevingswereld van  

de cliënten van Ipse. Het bureau 
Möhn + Bouman had zich wat dat 
betreft bij een eerdere opdracht 
al bewezen. Ook was haast gebo
den. De bewoners zouden tijdens 
de bouw tijdelijk worden onder
gebracht in een gebouw dat op  
1 april 2007 zou worden gesloopt.
Vanwege die enorme tijdsdruk 
presenteerden de architecten een 
maand later al een schetsontwerp 
dat goed aansloot op wat de 
opdrachtgever voor ogen stond. 
Dit ontwerp is, in samenspel  
met de medewerkers, verder  
uitgewerkt.
De ontwerpers hebben het 
bestaande gebouw een totale 
metamorfose laten ondergaan. 
Oorspronkelijk bestond het uit 
twee rechte dozen met een 
entreeruimte ertussen. Dit mid
denstuk is door nieuwbouw ver
vangen. Ook is het gebouw als 
geheel naar de tuinkant ‘opge
dikt’. Daardoor ontstonden een 
ruime centrale receptie, een  
nieuwe kantine en meer, grotere 
en beter ingedeelde groeps
ruimtes op de begane grond, elk 
met een directe toegang tot de 

tuin. Op de nieuwe uitbouw werd 
een groot terras aangelegd.  
De nieuwe receptie vormt het in 
licht badende centrum van het 
gebouw. In de gangen is met 
kleuren zo gewerkt dat de deuren 
die de cliënten gebruiken in het 
oog springen, terwijl andere  
deuren wegvallen.
Om samenhang tussen de oud
bouw en de nieuwbouw te  
creëren, zijn de bestaande gevels 
ingrijpend gewijzigd. Aan de 
entreezijde is het oude, bakstenen 
gebouw bekleed met houten 
lamellen en gezeefdrukt glas. De 
vormentaal van de lamellengevel 
— gemaakt van thermisch gemo
dificeerd vurenhout — komt aan 
de tuinkant terug. 
De op het zuiden gelegen tuin
zijde met de nieuwe uitbouw 
kreeg een in het oog springende, 
geknikte rieten gevel die om de 
zijgevels werd doorgetrokken en 
die zich tot in het gebouw voort
zet in de entreehal boven de 
balie. Het riet refereert aan de 
omgeving van de locatie, de 
Delftse Hout, een drassig natuur
gebied met sloten en riet. Maar 

bovendien is riet een ‘aanraak
baar’ warm bouwmateriaal. 
Omdat het gebouw slechts  
100 meter oostelijk van de A13 
ligt, fungeert het riet tevens als 
buffer tegen het lawaai van de 
snelweg.

Schema aanpak verbouwing
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1  Voorgevel met nieuwe entree
2 Oude entree

2

1
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Eerste verdieping Begane grond

DoorsnedenEntreehal met receptie
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Juryoordeel
Zorginstelling Cordaan heeft samen met Woonstichting De Key / ontwikkelaar De Principaal gezorgd 

voor een voortreffelijk woonzorgcomplex in Diemen dat onder meer is bedoeld voor de bewoners van 

de oude Amstelhof in hartje Amsterdam, dat wordt verbouwd tot dependance van de Hermitage. Op de 

plek van een oud bejaardenhuis hebben de opdrachtgevers met veel zorg, in samenwerking met de 

gemeente Diemen, voor ouderen in verschillende stadia van zorg op ‘getrapte wijze’ vier torens gereali

seerd op een gemeenschappelijke beganegrondverdieping. Met het nodige risico heeft de opdracht

gever principieel gekozen voor een nietonaanzienlijke overmaat om veel meer flexibiliteit in het gebruik 

te bewerkstelligen en om het comfort van de bewoners sterk te vergroten. De ‘normkamers’ van 16 m2 

werden maar liefst vergroot tot 65 m2. Zo werd ook rekening gehouden met een mogelijk ander gebruik 

van het gebouw in de toekomst.

De architect heeft zich virtuoos getoond in het werken met plattegronden, de openbare ruimten en het 

totale aanzien van het complex, waarbij veel aandacht is besteed aan de herkenbaarheid en aflees

baarheid van de architectuur door het verschillende materiaalgebruik. Door inschakeling van een  

landschapsarchitect is de buitenruimte hierbij zeker niet achtergebleven. De jury vond de inzending van 

veel kwaliteit getuigen, zowel wat betreft de inbreng van de opdrachtgevers als van de ontwerpers.  

De inzending behoort zeker bij de ‘toptien’.

Woonstichting De Key t.b.v. Cordaan i.s.m. 
gemeente Diemen Woon-zorgcomplex 
Berkenstede, Diemen

Ontwerpers Dick van Gameren architecten Masterplan Kees Rijnboutt / de architectengroep Tuin en landschaps
architect Lodewijk Baljon Aannemer Heijmerink Bouw Utrecht bv Planvorming en realisatie 1995 – 2007

Berkenstede is een toekomstbe
stendig woonzorgcomplex voor 
kwetsbare groepen. Steeds vaker 
willen senioren zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, liefst met 
ondersteuning nabij. Om voor 
hen een hoogwaardige leefom
geving te realiseren, hebben 
Woonstichting De Key en haar 
ontwikkelaar De Principaal,  
zorginstelling Cordaan en  
de gemeente Diemen nauw 
samengewerkt.
Midden jaren negentig werd  
duidelijk dat de 350 jaar oude 
Amstelhof in Amsterdam niet 
langer geschikt was als verpleeg
huisaccomodatie. Een mogelijk
heid voor nieuwbouw werd 
gevonden in Diemen, waar een 
bestaand verzorgingshuis met 
aanleunwoningen ook niet meer 
aan de eisen van de tijd voldeed. 
De architectengroep onder leiding 
van Kees Rijnboutt maakte voor 
het gebied een masterplan.  
Het plan als geheel bestaat uit 
zes woontorens; het woonzorg
centrum omvat er daar vier van. 
In 2000 raakte de ontwikkeling in 

een impasse, waarna het formele 
opdrachtgeverschap aan De Key 
werd overgedragen. Deze 
manoeuvre markeerde een 
omslag in de ontwikkeling. Vanaf 
dat moment fungeerde een stuur
groep van drie personen in de 
praktijk als opdrachtgever.  
De groep nam de bestaande  
plannen kritisch onder de loep, 
waarop werd besloten een meer 
toekomstgerichte visie te ont
wikkelen. Naar aanleiding daar
van werd onder meer een deel 
van de woonruimtes aanzienlijk 
vergroot. Zo werden de afmetin
gen van de gehandicaptenwonin
gen vier keer groter dan de  
toenmalige norm. Dit leverde 
uiteraard een aanzienlijke 
kwaliteitsver betering op, maar 
ook een financieringstekort, dat 
via de gebruikelijke financierings
systemen niet kon worden opge
lost. Om het project overeind te 
houden, heeft De Key het eigen
dom van het complex van 
Cordaan overgenomen. De Key 
heeft Berkenstede ontwikkeld 
vanuit de gedachtegang dat toe

voegen van extra’s het succes van 
een buurt vergroot. Bovendien is 
een woningbouwcorporatie 
gewend een tekort op de bouw 
van sociale huurwoningen te 
accepteren.  
De torens zijn gefaseerd ontwik
keld om de zittende bewoners de 
overlast van tweemaal moeten 
verhuizen te besparen.
Dick van Gameren werd uit de 
architectengroep geselecteerd  
als de architect voor het woon 
zorgcomplex. De opdrachtgever  
koos bewust voor een architect 
die geen ervaring had in de  
‘zorgbouw’.
In Van Gamerens ontwerp zijn de 
vier torens van het complex door 
een overdekte of centrale hal 
straat met elkaar verbonden.  
Aan deze straat liggen openbaar 
toegankelijke en collectieve voor
zieningen zoals een restaurant, 
een grand café, een kapper, een 
fysiotherapeut, een ontspan
ningsruimte en paramedische 
voorzieningen. Hierdoor krijgt 
het complex ook een functie  
binnen de wijk.

In de torens zelf zijn zorgapparte
menten ondergebracht, service
flats, individuele kamers en ver
blijfsruimtes voor revalidatie en 
groepswoningen voor demente
renden.
Gebouw en omgeving zijn als één 
geheel ontworpen. Tussen de 
torens, die elk een verschillende 
bouwhoogte hebben, ligt het  
collectieve deel van het complex 
als een landschap van terrassen, 
tuinen, hellingen en patio’s.  
Het ontwerp is van Lodewijk 
Baljon. Water speelt een belang
rijke rol in het ontwerp voor dit 
aan de Weespertrekvaart gelegen 
complex. Alle gebouwen liggen 
aan een centraal plein bij een 
grote vijver. Aan het plein ligt een 
grand café met een halfoverdekt 
terras.
De torens verschillen onderling 
niet alleen in hoogte, maar ook  
in materiaalgebruik. De rechte 
gevels zijn gemaakt van baksteen, 
terwijl de schuinoplopende 
gevels en de daken zijn afgewerkt 
in materialen als zink, leisteen, 
hout en gras. Op de begane 

grond is veel glas toegepast, 
waardoor het gebouw een trans
parant karakter heeft. Niet alleen 
het materiaalgebruik zorgt voor 
herkenbaarheid, maar ook heeft 
elke toren een eigen naam, die 
wordt verbeeld door ver dieping
hoge foto’s van een boom 
(Bomentoren), een dier 
(Faunatoren), een vrucht 
(Fruittoren) of een bloem 
(Bloementoren).
In de twee torens buiten het 
eigenlijke complex worden  
huur en koopappartementen 
gerealiseerd.
De toekomstwaarde van woon
zorgcomplex Berkenstede zit 
hem dus in de overmaat en  
daardoor de flexibiliteit van de 
ruimtes, in de multifunctionali
teit van het complex en in het 
zorgvuldige en duurzame  
materiaalgebruik.
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Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grondDoorsnede

1  Receptie in centrale hal
2  Zicht vanuit centrale hal op  

restaurant en patio
3  Centrale hal onder het opgetilde  

grasdak 

1 3

2
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Juryoordeel
Het situeren van een openbare bibliotheek aan een nieuw te creëren ‘cultuurplein’ is een verstandige 

beslissing van de gemeente Delft. Want dit garandeert de toeloop van redelijk veel mensen gedurende 

bijna de hele week en daarvan kunnen de overige aanwezige voorzieningen (theater, bioscoop, horeca) 

profiteren. En vice versa natuurlijk. Zo zijn gunstige condities geschapen om ‘leven’ te brengen in het 

Zuidpoortgebied rond het Vesteplein. In het complex De Sprengmolen, waarin de Mediatheek (DiscOtake, 

Openbare Bibliotheek en Kunstcentrum, samen DOK) is opgenomen benevens enkele woningen, winkels, 

horeca en een fietsenstalling, is een mooi evenwicht bereikt tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Het oude Hoogoven

pand is bijna geheel aan het zicht onttrokken door het gebruik van donkere baksteen op straatniveau, 

oranje baksteen daarboven en een grote, meerdere verdiepingen beslaande glazen voorzetgevel.

Wat de binnenkant betreft, heeft de architect samengewerkt met een speciaal aangetrokken interieur

architect met veel ervaring in de bibliotheeksector. Dat heeft goed uitgepakt. Wellicht heeft het van 

meet af aan rigoureus scheiden van het bouwbudget en het interieurbudget hieraan bijgedragen.  

Zowel het exterieur als het innovatieve, speelse interieur zijn expressief vormgegeven, maar het geheel 

staat toch niet op gespannen voet met de historische context. 

De jury concludeerde de bespreking van het project met de opmerking dat het een leuk, fris complex  

is geworden dat een goede aanvulling vormt op het voorzieningenniveau in het centrum van Delft. 

Maar het is geen echt topproject in vergelijking tot de vijf genomineerden.

Gemeente Delft / R. Vuijk De Sprengmolen /  
Mediatheek, Delft

Ontwerpers Liesbeth van der Pol / Dok architecten (voorheen Atelier Zeinstra Van der Pol) Interieur Aat Vos / 
 Aequo Architects Aannemer Heijmans Bouw Rotterdam Planvorming en realisatie 1998 – 2007

Toen in Delft het besluit was 
gevallen dat de DiscOtake, de 
Openbare Bibliotheek en het 
Kunstcentrum Delft tot DOK  
zouden fuseren, was het aan  
de gemeente om voor passende, 
nieuwe huisvesting te zorgen. 
Het bestaande gebouw van de 
Openbare Bibliotheek miste de 
uitstraling en de ruimte om als 
Mediatheek een nieuw leven te  
kunnen beginnen. Daarop is in 
nauwe samenwerking met de 
toekomstige gebruikers een pro
gramma van eisen opgesteld. 
Gevraagd werd een Mediatheek, 
waarin de innovatieve en creatie
ve ambitie van de stad tot uiting  
zouden komen. Parallel aan het 
opstellen van het programma liet 
de gemeente drie opties onder
zoeken: uitbreiding van het 
bestaande bibliotheekgebouw, 
verbouwing van een ander 
bestaand pand, en nieuwbouw. 
Uiteindelijk is in het kader van 
duurzaamheid bewust voor her
bestemming van het bestaande 
Hoogovenpand gekozen. De keus 
viel mede op deze variant,  

omdat de huisvesting van de 
Mediatheek op deze locatie aan 
het Cultuurplein en naast het 
bestaande Theater De Veste de 
nodige levendigheid zou brengen 
in het gebied Zuidpoort, aan de 
rand van de Delftse binnenstad. 
De totale investering in de her
huisvesting van de Mediatheek 
heeft dus meer doelen gediend 
dan het oprichten van een 
gebouw alleen. 
Het nieuw te creëren complex 
zou goed moeten aansluiten op 
de historische structuur van de 
binnenstad en op het bestaande 
gebied. De transformatie van het 
Hoogovenpand zou die aanslui
ting mede gaan vormgeven. 
Gezocht werd daarom naar een 
ontwerper die een oud gebouw 
op een evenwichtige manier 
nieuw leven zou kunnen inblazen.
Liesbeth van der Pol kreeg de 
opdracht een plan te maken voor 
het Sprengmolencomplex als 
geheel, waarvan niet alleen de 
Mediatheek deel uitmaakt, maar 
ook winkels, appartementen, 
horeca en een fietsenstalling.  

Aat Vos (Aequo Architects), een 
bureau met ruime ervaring in 
bibliotheekbouw en inrichting, 
heeft in eerste instantie het  
programma van eisen voor het  
bibliotheekgedeelte opgesteld. 
Daarna kreeg hij ook opdracht 
voor het ontwerp voor het  
interieur en de inrichting ervan.
Het Hoogovenpand werd in 1970 
door E.F. Groosman ontworpen 
als kantoorpand. Het casco, met 
een heldere en regelmatige struc
tuur, bleek een goede drager te 
zijn voor een complexe, moderne 
functie als de Mediatheek. 
Van der Pol heeft de pleingevel 
van het complex pregnanter 
gemaakt door een nieuwe glazen 
gevel (met een print van schuin 
tegen elkaar staande boeken) 
twee meter voor de voorgevel te 
zetten. De bestaande gevel werd, 
op de kolommen na, weggebro
ken. Daarachter zijn de activitei
ten in het gebouw van buiten af 
goed zichtbaar, hetgeen bijdraagt 
aan de levendigheid van het 
plein. Voor de andere gevels zijn 
donkere baksteen voor de begane 

grond en oranje baksteen voor  
de bovenliggende verdiepingen 
toegepast, samen met natuur
steen en glas.
De belangrijkste ruimtelijke 
ingreep in het gebouw was het 
aanbrengen van de lichtstraat, 
over de hele breedte van het 
pand en onder een glazen kap. 
Deze visuele verbinding werkt als 
een structurerend element dat de 
verdiepingen met elkaar verbindt 
en licht tot diep in het gebouw 
brengt. Door het aanbrengen van 
een vide is een soort openbaar 
plein ontstaan. Binnen is het 
gestripte betonnen casco op veel 
plaatsen in het zicht gelaten.  
Van der Pol en Vos hebben nauw 
samengewerkt, zodat waar 
gebouw en inrichting elkaar 
raken, alle onderdelen op elkaar 
zijn afgestemd.
Afdelingen en collectieonderdelen 
maken deel uit van het gebouw 
als geheel, maar hebben ook elk 
een eigen identiteit en een eigen 
sfeer. Door de manier waarop de 
kasten (met daarin de collectie) 
zijn geplaatst, zijn diverse 

‘kamers’ ontstaan. Het kasten
systeem is zo ontworpen dat niet 
de rug van de media te zien is, 
maar de (veel aantrekkelijkere) 
omslag. De zachte en kleurige 
materialen van het interieur  
contrasteren met het beton van 
het casco.
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1  Kunstcentrum op de eerste verdieping
2  Oude gevel aan het Achterom
3 Nieuwe gevel aan het Achterom

1 3

2
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Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

Doorsnede
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Juryoordeel
De jury vond de inzending De Netkous zonder meer ‘een stoer project’. De gemeente Den Haag stond bij 

de aanleg van de RandstadRail voor de taak het tramnet van Den Haag te koppelen aan de oude spoor

lijn naar Zoetermeer. Bovendien moest het station passen in de ontwikkeling van de hoogwaardige 

kantorenlocatie Beatrixkwartier, wat bijkomende eisen stelde aan de inrichting van het gebied en veel 

overleg met de gebruikers, waaronder Siemens, noodzakelijk maakte.

Het werd een proces van passen en meten, waarbij het Programma van Eisen meerdere keren op onder

delen moest worden aangepast. Maar het resultaat mag er zijn. De architecten zijn er in geslaagd een 

vernuftige staalconstructie te realiseren die door haar luchtigheid donkere plekken voorkomt en zo de 

sociale veiligheid vergroot. De Netkous, die ter hoogte van het station Beatrixkwartier (met midden

perron) is ‘verdikt’, wordt gedragen door mooie ronde kolommen, waardoor de Kous gezien vanaf het 

niveau van het maaiveld in de lucht lijkt te zweven. Het resultaat toont weer eens aan dat infrastructurele 

voorzieningen zich wel degelijk lenen voor aansprekende architectonische oplossingen. 

Helaas is de ambtelijke afstemming tussen de aanleg van de vervoersvoorziening en de inrichting van 

de openbare ruimte van het Beatrixkwartier niet vlekkeloos verlopen. Een strakkere interne coördinatie 

van de verschillende diensten was wenselijk geweest.

Gemeente Den Haag / Dienst Stadsbeheer  
RandstadRail — Prinses Beatrixlaan / Ternoot,  
Den Haag

Ontwerpers M.E. Zwarts, L. Boeter / Zwarts & Jansma Architecten, Ingenieursbureau Den Haag, Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam Aannemer BAM Civiel Zuidwest, CB3 Planvorming en realisatie 1989 – 2006

Het project RandstadRail — Prinses 
Beatrixlaan / Ternoot maakt deel 
uit van de RandstadRail, een 
nieuwe railverbinding in het 
gebied tussen Den Haag en 
Rotterdam. Door dit netwerk 
worden de voormalige Zoetermeer
lijn en de Hofpleinlijn gekoppeld 
aan het tramnetwerk in Den Haag 
en aan de Rotterdamse metro. 
Het netwerk loopt dus deels over 
een bestaand tram en treinspoor 
en deels over aanvullende deel
trajecten. Voor RandstadRail zijn 
nieuwe stations geopend en  
de frequenties op de lijnen zijn 
verhoogd. 
Het onderdeel Prinses Beatrixlaan /  
Ternoot, gelegen in de Haagse 
wijk Bezuidenhout, loopt door de 
hoogwaardige kantorenlocatie 
Beatrixkwartier. Het vormt de 
verbinding tussen het Haagse 
tramviaduct uit de jaren zeventig 
bij de halte Ternoot aan de ene 
kant en de sporen van ProRail  
op de, uiteraard hoger gelegen, 
spoordijk aan de andere. Het 
nieuwe tracé loopt eveneens  
verhoogd op een viaduct door  

de gehele Prinses Beatrixlaan.  
Zo sluit het aan op de al bestaan
de lijnen en bovendien blijft  
het maaiveld grotendeels vrij.  
De Prinses Beatrixlaan moest als 
middelpunt van de locatie een 
belangrijk wandel en verblijfs
gebied worden. Bovendien was 
hier een ‘icoon’ gewenst, een rol 
die het viaduct en het halverwege 
daarvan gebouwde station nu 
vervullen. Om de voor deze ver
binding noodzakelijke bocht te 
kunnen maken, is het station 
Ternoot verplaatst en geheel 
nieuw opgebouwd.
Zowel het viaduct als de erin 
geïntegreerde halte zijn ontwor
pen door Zwarts & Jansma 
Architecten, een bureau dat bij 
veel meer infrastructuuropgaven 
betrokken is geweest. 
Over een lengte van 400 meter 
hebben zij het viaduct overkapt 
door een strak rond de sporen 
getrokken, open constructie van 
ringen van platstaal met een dia
meter van 10 meter. Deze ringen 
zijn door diagonaal geplaatste 
buizen met elkaar verbonden tot 

een open buisconstructie, waar
aan het viaduct de bijnaam  
‘De Netkous’ dankt. De constructie 
rust op Vvormige dragers met 
een onderlinge afstand van 
40 – 50 meter. Door de relatief 
hoge constructie hiervan zijn 
grote overspanningen mogelijk, 
waardoor het aantal kolommen 
beperkt kon blijven. Daardoor 
staan er op ooghoogte weinig 
dragers die het zicht belemmeren. 
Bovendien worden de sociale  
veiligheid en de verkeersveilig
heid geen geweld aangedaan.  
De viaductsegmenten zijn ter 
plaatse gemonteerd in een bij het 
traject gebouwde, tijdelijke  
montagehal. 
De strakke buisvorm kreeg een 
verdikking ter plaatse van het 
station; viaduct en station lopen 
vloeiend in elkaar over. Het station 
heeft een middenperron, dat 
vanaf de straat toegankelijk is via 
een trap en een lift. De vorm van 
het station is een afgeleide van 
de curve die ontstaat wanneer de 
treinen net genoeg ruimte krijgen 
om langs het perron te rijden. 

Bovendien is het platform breder 
waar mensen staan te wachten 
en smaller bij de toegangstrappen 
waardoor de passagiers op de 
perrons diagonaal tegenover 
elkaar staan.
De Dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Den Haag fungeerde 
namens het Stadsgewest 
Haaglanden als opdrachtgever 
voor zover het de infrastructuur 
betreft. In de voorfase had de 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling /  
Haags Ontwikkelingsbedrijf,  
verantwoordelijk voor de ontwik
kelingen in het Beatrixkwartier, 
grote invloed op het project.  
In dat kader stuurde de dienst 
ook het project ‘Inrichting open
bare ruimte Beatrixkwartier’ aan. 
Mede om tegenwicht te bieden 
aan projectontwikkelaars en vast
goedeigenaren met grote belan
gen, werd Joan Busquets uit 
Barcelona als supervisor aange
trokken. De afstemming tussen 
infrastructuur en openbare ruimte 
was een gecompliceerde opgave, 
net als het organiseren van het 
proces als geheel. Ook met 

bewoners en gebruikers van de 
kantoren werd regelmatig over
leg gevoerd.
Om het ontwerpproces soepel te 
laten verlopen, werden daarom in 
de ontwerpfase alle ontwerpers, 
niet alleen Zwarts & Jansma 
Architecten, maar ook het 
Ingenieursbureau Den Haag, 
Ingenieursbureau Gemeente
werken Rotterdam, Arcadis  
Infra bv en gebruiker HTM in één 
projectteam onder gebracht.
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Toegang tot perron

Doorsnede
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Juryoordeel
De opmerkelijk ranke en daarmee gezichtsbepalende Vesteda Toren (90 meter hoog, twee appartementen 

per etage) is het nieuwe landmark in het centrum van Eindhoven. De toren is een onderdeel van het  

herontwikkelde Smalle Havengebied (Noordelijk Plandeel). Al in 1989 was architect Jo Coenen begonnen 

met het stedenbouwkundig plan voor het hele Smalle Havengebied; uiteindelijk werd hij in 2000 als 

architect aangetrokken voor het ontwerpen van de toren. 

Als risicodragende ontwikkelaar van het noordelijk plangebied – en later ook de toren – trad Van Straten 

Vastgoed op. Medio 2001 werd Vesteda eigenaar van de toren en werd ook de betrokkenheid van dit 

woningbeleggingsfonds manifest. Zo heeft de directeur van Vesteda, Huub Smeets (winnaar van de 

Vrije Pyramide 2002), zijn invloed doen gelden om de transparantie van de gevel te garanderen, 

ondanks de aanvankelijke constructieve bezwaren. 

Ook de Piramidejury vond het uiteindelijke resultaat – door de BNA uitgeroepen tot Gebouw van het 

Jaar 2007 – prachtig. Een gebouw op het snijvlak van architectuur en design. 

Vesteda staat in Nederland al jaren bekend als een van de betere opdrachtgevers. En samen met  

Van Straten Vastgoed is hier onder niet al te eenvoudige condities weer een prima resultaat behaald. 

Maar omdat de inzender zich vanaf medio 2001 beperkt heeft tot het voeren van het projectmanagement 

is zijn uiteindelijke rol als (eindverantwoordelijke) opdrachtgever voor de jury moeilijk in te schatten.

Van Straten Vastgoed bv Vesteda Toren, 
Eindhoven

Ontwerpers Jo Coenen, Geert Coenen, Mike Pfisterer / Jo Coenen & Co Architekten Interieur March, Henket & partners 
architecten (Vesteda woongalerie) Kunsttoepassingen Fons Haagmans Aannemer Van Straten Bouw bv  
Planvorming en realisatie 1989 – 2006

In de Eindhovense binnenstede
lijke ontwikkeling ‘Smalle Haven’ 
is de Vesteda Toren gezichts
bepalend. Vanwege de (vanuit  
zuidelijke en noordelijke richting) 
zeer slanke massa is het karakte
ristieke silhouet van het gebouw 
het beeldmerk geworden voor 
Eindhoven. 
Het gebied Smalle Haven was de 
laatste lege plek in het centrum 
van Eindhoven, voornamelijk in 
gebruik als parkeerplaats. In 1989 
had de gemeente Jo Coenen 
gevraagd een stedenbouwkundig 
plan te maken, dat in 1993 werd 
vastgesteld. Daarin stond ter 
plekke van de huidige Vesteda 
Toren een gebouw getekend van 
60 meter hoog, met een platte
grond van twee in elkaar gescho
ven cirkels en gesitueerd aan de 
Vestdijk.
De daaropvolgende herontwikke
ling van het deelgebied ‘Noordelijk 
Plandeel’ kwam moeizaam tot 
stand. Onderhandelingen met 
derden die grondposities bezaten 
waren vastgelopen, waarop  
Van Straten Vastgoed door de 

gemeente werd gevraagd een 
haalbaarheidsonderzoek te doen 
naar de ontwikkeling van het 
gebied. Na een jaar van onder
handelingen is het Van Straten 
gelukt alle partijen tot overeen
stemming te brengen. Een 
Europese subsidie voor binnen
stedelijke herstructurering speelde 
hierbij een grote rol.
Gedurende het proces is de focus 
verschoven van het realiseren van 
een (gewoon) haalbaar plan naar 
het creëren van een bijzonder en 
ambitieus project dat bijzondere 
inspanning zou vergen. De 
gemeente heeft, als eigenaar van 
de meeste grond in het plange
bied, een centrale rol gespeeld bij 
de ontwikkeling ervan. De 
betrokkenen hielden gedurende 
het proces vast aan de positieve 
kanten en de potentie van het 
project in het hart van Eindhoven.
Voor de uitwerking van steden
bouw naar architectuur is een 
nauwe samenwerking op poten 
gezet tussen architectenbureau 
Coenen, dat inmiddels ook  
de opdracht voor de toren  

had gekregen, de gemeente 
Eindhoven, Van Straten en 
Vesteda, Nederlands grootste 
woonbeleggingsfonds, dat in 
2001 bij het project werd betrok
ken. Vesteda heeft tijdens de  
ontwikkeling de toren verworven 
en is steeds meer de opdracht
gevende rol gaan spelen, waarbij  
Van Straten zorg bleef dragen 
voor het projectmanagement. 
Vesteda heeft ervoor gezorgd  
dat werd gemikt op een hoger 
marktsegment. 
Coenen heeft de Vesteda Toren 
uiteindelijk anders vormgegeven 
dan in het stedenbouwkundig 
plan. Het gebouw kreeg een afge
platte ruitvorm als contour, waar
van de twee scherpe hoeken zijn 
afgerond. Het is slechts 14 meter 
breed en 90 meter hoog en heeft 
daardoor een buitengewoon smal 
silhouet. Onder invloed van 
Vesteda zijn de gevels, die eerst 
vrij massief waren vormgegeven, 
transparant geworden. Het con
structieve principe van de toren, 
een betonnen huls met daarin 
raamopeningen waarvan de 

afmetingen werden bepaald door 
statische restricties, werd daar
voor ingrijpend gewijzigd.
De toren bestaat uit een parkeer
garage met daarop vier bouwlagen 
met kantoren in een verticaal en 
open vormgegeven plint. 
Daarboven bevinden zich een 
laag met een fitnessruimte en een 
aantal gastenverblijven, 23 lagen 
met twee luxeappartementen per 
bouwlaag en twee penthouses 
bovenin. De verticale ontsluiting 
en de serviceruimtes concentre
ren zich in de kern. Het woonge
deelte kraagt in de gevel iets uit 
en heeft een sterk geometrische 
geleding waar horizontale  
elementen de ronding van de 
hoeken accentueren.
De façade bestaat uit een combi
natie van natuursteen rond de 
kern en een transparante voor
gevelconstructie die zich achter 
de prefabdraagconstructie 
bevindt. Daardoor ontstaat een 
opvallende en ritmische diepte
werking. Glas en grijze natuur
steen zijn rondgezet en accentue
ren zo de bijzondere bouwvorm. 

Veel aandacht is besteed aan 
detaillering en materiaalgebruik. 
De dubbele hoogte van het glas 
van de penthouses geeft de toren 
een bijna klassieke, horizontale 
afsluiting.
Bewoners, gebruikers en bezoe
kers hebben uiteraard een prach
tig uitzicht over het stadshart van 
Eindhoven en het omringende 
landschap.
De Vesteda Toren is door de BNA 
uitgeroepen tot het Gebouw van 
het jaar 2007 regio Zuid. De jury 
was ervan overtuigd dat het 
gebouw een belangrijke rol zal 
spelen bij de marketing van de 
stad Eindhoven.
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Typische plattegrond verdieping

1  De Vesteda Toren als landmark in de stad
2  Uitzicht penthouse

2

1



160 161

1  Hoofdentree aan de Vestdijk
2  Zicht vanuit Smalle Haven

2

1



Alle inzendingen
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Ingezonden projecten

Per gemeente achtereenvolgens: de opdrachtgever/inzender, de naam van het project en de ontwerpers.

Zes ingezonden projecten werden door de jury gezien als gebiedsontwikkeling. Zij zijn daarom niet in onderstaande 
lijst opgenomen. Het gaat om: Kerkebogten in Eersel, de civiele kunstwerken in de provinciale weg N470 in Pijnacker/
Nootdorp en Lansingerland, Meer en Oever in AmsterdamOsdorp, Roomburg in Leiden, Stadshart Almere en de 
Universiteitscampus in Wageningen. Deze projecten kunnen in de volgende ronde (thema gebiedsontwikkeling) 
meedingen naar de Gouden Piramide 2009.
Woonhuis Dikker in Sluis voldeed niet aan de toelatingscriteria. De jury vond bovendien dat het nieuwe gebouw  
voor openbare werken in de gemeente Simpelveld (80) in onvoldoende mate was gerealiseerd. Dit project kan in de 
volgende ronde ‘architectuur’ opnieuw worden ingezonden.

Almere

1
NCB Projectrealisatie bv
De Veranda
Haiko Meijer  /  Onix Groningen

Almere

2
Vereniging KaveL
Villa van Vijven
Michel Schreinemachers /  
NEXT architects, Kees Hund  
Tuin en landschapsarchitect

Amersfoort

3
Stichting de Kamers
De Kamers
Mechthild Stuhlmacher,  
Rien Korteknie / Korteknie 
Stuhlmacher Architecten

Amsterdam

4
De Lelie Vastgoed bv
Grand Hotel Amrath,  
Het Scheepvaarthuis 
Ray Kentie / Kentie en Partners 
Architekten

Amsterdam

5
Hillen & Roosen 
Projectontwikkeling bv
De Monnik
Svetla Stefanova,  
Peter Geusebroek /  
Architectenbureau Geusebroek 
Stefanova 

Amsterdam

6
Hopman Interheem Groep bv
Milos, Archipelago  
(Science Park)
Arie van der Neut / hvdn 
architecten, KCAP Architects & 
Planners + Karres en Brands

Amsterdam

7
HoutmanRadema
Stadsvilla Radema Houtman, 
kavel 126 IJburg
René Heijne, Jacques Vink /  
VHP (voorheen Ruimtelab) i.s.m. 
Virginy Coly

Amsterdam

8
Rochdale
De Kandelaar
R. Smit en M. Kuitert /  
Bureau Ria Smit

Amsterdam

9
Stadsarchief Amsterdam /  
Verbouwing en renovatie 
gebouw De Bazel tot 
Stadsarchief
Felix Claus, Marc van Broekhuijsen, 
Jaap Gräber / Claus en Kaan 
Architecten, architectenbureau 
Fritz

Amsterdam

10
Stadsherstel Amsterdam nv
Pakhuis de Zwijger
André van Stigt / 
 Architectenbureau J. van Stigt
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Amsterdam

11
Universiteit van Amsterdam /  
Bibliotheek Bijzondere Collecties
Hans van Beek, Dorte Kristensen /  
Atelier PRO architekten,  
Evelyne Merkx, Det van Oers /  
Merkx+Girod architecten 

Amsterdam

12
VVE Timorplein 21
Timorplein
Jan Hoedemaker / Inbo Amsterdam, 
Ronno Honingh,  
Marianne van der Waals /  
Van der WaalsZeinstra 
Amsterdam, Maarten Schumacher /  
Studio Linse Amsterdam

Amsterdam

13
Ymere
Vernieuwing Chassébuurt, 
Amsterdam de Baarsjes
Inbo, Amsterdam,  
SP Architecten, OIII Architecten 
i.s.m. bureau IAA, Hoens & 
Partners interieurarchitectuur

Amsterdam, stadsdeel 
Amsterdam Zuid-Oost

14
A: Stadsdeel Amsterdam  
ZuidOost  
B: ING Real Estate, Den Haag
De Metamorfose van een 
viaduct Trap Anton de 
Komplein & parkeergarage P23
Deelproject A:  
Bart van der Vossen / Rijnboutt 
Van der Vossen Rijnboutt
Deelproject B:  
Rob Hoogendijk / Verburg 
Hoogendijk Architekten

Apeldoorn

15
Gemeente Apeldoorn /  
Dienst Samenleving
Omnizorg
Antoni Folkers,  
Frans van Herwijnen,  
Belinda van Buiten,  
Hans Mecking / FBW architecten

Arnhem

16
Gemeente Arnhem
Multifunctioneel Centrum  
De Spil- Malburgen
Herman Hertzberger,  
Jop Voorn / Architectuurstudio 
Herman Hertzberger

Arnhem

17
Stichting Volkshuisvesting 
Arnhem
Malburgen West / De Plantage
Van Tilburg Architecten,  
Sacon Architecten, K3 architectuur, 
Inbo Architecten e.a.

Assen

18
Stichting Univé Rechtshulp
Nieuwbouw Stichting Univé 
Rechtshulp 
Hennie Smit, Petra te Morsche /  
KLEIN architecten

Bernheze

19
Gemeente Bernheze,  
Bestuur Gymnasium Bernrode
Gymnasium Bernrode /  
Berhove +
Kees Willems, Christian Janssen /  
Teeuwisse & Willems architecten 
en adviseurs

Binnenmaas

20
Rabobank Hoeksche Waard
Nieuwbouw Adviescentrum 
Rabobank Hoeksche Waard
M.A. Ros, S.H. Hanemeijer,  
J. Roos, H. Westra /  
Architektenburo Roos en Ros 

Bronckhorst

21
H.M. Feith
De Haas in de Bedstee
L. Tummers, A. Simoviciute /  
Tussen Ruimte

Buren

22
Initiatiefgroep Huis te Wiel 
(families Kuenzli, Schenk en 
Vellinga)
Eigentijdse reconstructie  
Huis te Wiel
NEXT architects en  
Claudia Linders, Cor Kalfsbeek 
architectuur, Vledder, Krijger & 
Wagter Architecten

Delft

23
Gemeente Delft
De Sprengmolen / Mediatheek
Liesbeth van der Pol / Dok 
architecten (voorheen Atelier 
Zeinstra Van der Pol),  
Aat Vos / Aequo Architects

Delft

24
Stichting Ipse
Renovatie en verbouwing 
Willem Felsoord
Andrea Möhn, René Bouman /  
Möhn + Bouman architekten, 
Rotterdam

Delft

25
Vestia Delft
Woongebouw Brasserskade
Mark Graafland / Bureau Kroner

Den Haag

26
Carnegie – Stichting
Academie en Bibliotheek 
Vredespaleis
Michael Wilford, Manuel Schupp, 
Klaus Grubnau / Wilford Schupp 
Architekten

Den Haag

27
Gemeente Den Haag /  
Dienst Stadsbeheer
Randstadrail – Prinses 
Beatrixlaan / Ternoot
M.E. Zwarts, L. Boeter / Zwarts & 
Jansma Architecten, 
Ingenieursbureau Den Haag, 
Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam

Den Haag

28
Gemeente Den Haag / Dienst 
Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
Nieuwbouw Nationale Toneel
Hans van Beek, Menno Roefs /  
Atelier PRO architekten

Den Haag

29
Haag Wonen
Erasmuspark
Erna van Sambeek / Van Sambeek 
& Van Veen
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Den Haag

30
ING Real Estate Investment 
Management
Cats’Heuvel
E.J. Hoogenberk /  
Hoogenberk Harmonische 
Architectuur

Den Haag

31
Provastgoed Nederland bv
De Passage
M. Samsom, D. Lodder / Kentie en 
Partners Architekten

Den Haag

32
RaFO
Centrumplan Ypenburg  
Den Haag (deelplan 4)
Christian Rapp,  
Penne Hangelbroek / Rapp+Rapp

Den Haag

33
V.R. Flanders
1646
A. Micke / MIXD,  
I. de Kievith /  
In Situ architecten

Den Haag

34
Vestia Den Haag ZuidOost
Het Strijkijzer
Paul Bontenbal / AA Architecten

Diemen

35
Woonstichting De Key t.b.v. 
Cordaan i.s.m. gemeente Diemen
Woon-zorgcomplex Berkenstede
Dick van Gameren architecten, 
Lodewijk Baljon

Dronten

36
Gemeente Dronten
Composiet fiets- en 
voetgangersbrug
Gemeente Dronten, afd. RIB  
i.s.m. Arjan Bakker / Haasnoot 
Bruggen en J.H.A. Peeters,  
K. Honselaar / FibreCore Europe

Eindhoven

37
Twice Eindhoven bv, Stichting 
Twice Support, NV REDE
Bèta Technology and Business 
Accelerator, High Tech Campus
Aron Bogers, Bert van Breugel /  
Inbo Adviseurs stedenbouw
kundigen architecten 

Eindhoven

38
Van Straten Vastgoed bv
Vesteda Toren
Jo Coenen, Geert Coenen,  
Mike Pfisterer / Jo Coenen &  
Co Architekten

Eindhoven

39
Wooninc.
Pieter Eiffhuis
T. van der Hagen / Architecten 
Werkgroep Tilburg

Grave

40
Woonmaatschappij Maasland
Ontwikkeling Zuid-Ooster
Erick van Egeraat associated 
architects (EEA),  
Michael van Gessel

Groningen

41
Gemeente Groningen en 
ontwikkelingscombinatie G4
Euroborg
Wiel Arets / Wiel Arets Architects, 
dienst Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken  
(atelier Ruimtelijke Plannen, 
Ingenieursbureau)

Groningen

42
Martini Ziekenhuis
Nieuwbouw Martini Ziekenhuis
A.C.M. Burger / Burger Grunstra 
architecten adviseurs

Groningen

43
Vereniging Reitdiep ’t Dorp
21 woningen Reitdiep ’t Dorp
J. Koster, P. van Bussel /  
De Zwarte Hond

Haarlem

44
Blauwhoed Eurowoningen
Schoolenaer
Herman Hertzberger,  
Patrick Fransen / Architectuur
studio Herman Hertzberger,  
Paul Achterberg / Quadrat atelier 
voor stedebouw, landschap, 
architectuur, W / E Adviseurs 
duurzaam bouwen

Haarlem

45
J.J.P. Olgers
Stedelijk Gymnasium
Reine Nust, Jaap Dijkman /  
Architectenbureau Jaap Dijkman bv

Haarlem

46
Woonmaatschappij
Johannes Enschedé Hof
Henk Döll / döll – atelier voor 
bouwkunst, i.s.m. Joost Swarte

Hardenberg

47
Trebbe Bouw Oost & Noord bv
Lokaal Opleidingen Centrum 
(LOC)
W. van der Ven / Mei Architecten 
en stedenbouwers

Helden

48
Stichting Marokkaans 
Islamitische Belangen
Marokkaans, Cultureel 
Islamitisch Centrum Helden
Frans Engels / Architectenburo 
Frans Engels

Hengelo

49
ROC van Twente
Nieuwbouw ROC van Twente in 
Hart van Zuid
H. Abels / IAA Architecten, 
Maarten Fritz / architecten  
bureau Fritz
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Hilversum

50
Stichting Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid
Nieuwbouw Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid
Michiel Riedijk,  
Willem Jan Neutelings,  
Joost Mulder, Frank Beelen /    
Neutelings Riedijk Architecten

Katwijk

51
Woonstichting KBV
Katwijk ‘De Rooie Buurt’
Maurits Ruis / Inbo Adviseurs 
stedenbouwkundigen 
architecten, Delfshaven 
architektengroep

Leeuwarden

52
B.M. Maarsingh en I. van Steijn
Woonhuis dhr. Maarsingh en 
mevrouw I. van Steijn
Onix

Leiden

53
Portaal
Nieuwe Energie Leiden
André van Stigt /  
Architectenbureau J. van Stigt

Lelystad

54
Gemeente Lelystad 
Agora Theater
Ben van Berkel,  
Gerard Loozekoot / UNStudio, 
Adriaan Geuze, Martin Biewenga /  
West 8 urban design & 
landscape architecture

Lelystad

55
Provincie Flevoland
Renovatie en uitbreiding 
Provinciehuis Flevoland
W.M. Zaaijer, L. Vosmer /  
Van den Oever, Zaaijer & 
Partners architecten

Maarssen

56
H. v.d. Bosch
Pioniertijd
Germaine Zielstra /  
Germaine Zielstra arch. BNA

Maastricht

57
Vesteda Project bv
Piazza Ceramique (Blok22)
Jo Janssen / Jo Janssen Architecten, 
Wim van den Bergh /  
Luijten Verheij Architecten

Meerssen

58
Familie WijnhovenBeijnsberger
Woonhuis familie Wijnhoven-
Beijnsberger
Mathieu Bruls / Bruls en Co

Meppel

59
AOC Terra
Schoolgebouw AOC Terra MBO
B. Hartlief / KLEIN architecten, 
SLAG Landschapsarchitecten

Montferland

60
LARIS Wonen en Diensten
Woon-Zorg en Servicecentrum 
Meulenvelden te Didam
K.A.C. Nieuwland /  
Karel Nieuwland Architekten

Nieuwegein

61
VIA Projectontwikkeling bv
Huis de Wiers
Jaco D. de Visser / 
 JDdV Architecten, Odette Ex /  
EX Interiors

Nijmegen

62
Fifty TwoDegrees (ICE 
Development + Ballast Nedam 
Bouw, Special Projects)
Fifty TwoDegrees Business 
Innovation Centre
Francine Houben,  
Francesco Veenstra /  
Mecanoo architecten

Nijmegen

63
Woonvereniging Driehuizenhof
Driehuizenhof
Marco van der Well /  
024architecten

Noordwijk

64
’s Heeren Loo West Nederland, 
Willem van den Berghterrein
De Zeester
Marlies Rohmer /  
Architectenbureau  
Marlies Rohmer

Noordwijkerhout

65
Remotus bv
Restauratie Landgoed 
Dyckenburch
Marco Bruijnes 
Architectenbureau,  
Bosch Slabbers

Oegstgeest

66
Reco Productions International bv
CORPUS, reis door de mens
Wolbrand van der Vis /  
PBV architecten

Oisterwijk

67
Star Teks bv
Nieuwbouw Star Sock bv
P.F.H.M. van Gisbergen /  
Blue Monkey Architects

Opsterland

68
Gerrit Jan Kamphuis en  
Annie Wemer
Woonhuisaanpassing voor 
gehandicapte zoon
Bert Baron /  
bert baron vormgevers

Overveen 

69
Nederlands Monumenten Bezit BV
Landhuis Elswout
Ray Kentie / Kentie en Partners 
Architekten
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Roermond

70
Stichting Onderwijs Midden 
Limburg (SOML)
Niekée, Facilitair onderwijs- en 
activiteitencentrum
F.W. Schotte / LIAG architekten en 
bouwadviseurs

Roermond

71
Henk Wolters
Herbestemming moutfabriek 
‘Limburgia’
Harold Aspers /  
Kernarchitecten

Rotterdam

72
Bam vastgoed bv
STJOB
Robert Winkel / Mei architecten 
en stedenbouwers i.s.m.  
Wessel de Jonge Architecten

Rotterdam, Delfshaven

73
Com Wonen, ERA Bouw en 
Woonbron
Le Medi
Jeroen Geurst, Mark Jan Boerman, 
Robert Gabriel / Geurst & 
Schulze, Mechthild Stuhlmacher /  
Korteknie Stuhlmacher Architecten

Rotterdam

74
De Dichterlijke Vrijheid
De Dichterlijke Vrijheid
Ineke Hulshof /  
Hulshof Architecten

Rotterdam

75
Kopersvereniging de Omscholing
De Omscholing
Ineke Hulshof /  
Hulshof Architecten

Rotterdam

76
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Schiecentrale Fase 4A
Robert Winkel / Mei Architecten 
en stedenbouwers

Rotterdam

77
Sol design & development /  
Taco Pino
Scheepmakerstoren
Taco Pino /  
Sol design + development

Rotterdam, deelgemeente 
Hoek van Holland

78
Pieter en Diana van Toor
Villa van Toor
Rogier van den Berg,  
Daan Zandbelt /  
Zandbelt&vandenBerg

Rotterdam

79
Unilever Nederland bv
DeBrug / DeKade, hoofdkantoor 
Unilever Benelux
Chris de Jonge /  
JHK Architecten, Henk Hartsema /  
West 8 urban design & 
landscape architecture

Simpelveld

80
Gemeente Simpelveld
Nieuwbouw openbare werken 
gemeente Simpelveld
Louis Erens / Architectenbureau 
Louis Erens

Sittard-Geleen

81
Dhr. J.M.M. Heunen
Renovatie Heunen Juweliers & 
Opticiens
Rich Schäfer / 3D visie, Jos Baijens /  
Baijens & partners 
architectonische vormgeving

Sneek

82
Gemeente Sneek
Restauratie / verbouw 
Waltastins en 
Rennenbergkamer
T. Douma en  
F.J. Th. Tolsma /  
gemeente Sneek

Tiel

83
Waterschap Rivierenland /  
H.C. Jongmans
Nieuwbouw hoofdkantoor 
Waterschap Rivierenland
P. Zandbergen / AGS Architekten 
& Planners

Tilburg

84
WonenBreburg, vestiging Tilburg
Opus 66, grootonderhoud- en 
verbeteringsplan  
48 flatwoningen
Toon TjinASie / AS Architecten

Utrecht

85
SSH Utrecht
De Bisschoppen, De Uithof
Pim Köther /  
Köther Salman Koedijk 
Architecten bv, Bureau Lubbers

Utrecht

86
Stichting BoEx ’91
Renovatie complex woningen 
Robijnhof, ontworpen door 
Gerrit Rietveld
Bertus Mulder,  
Alenka Mulder / Werkplaats voor 
Architectuur

Waalre

87
B. Steffens
Woonhuis Waalre
E.A.M. Timmermans /  
QUANT Architectuur

Waalwijk

88
VISADE projectontwikkeling bv, 
Rabo Vastgoed bv Eindhoven
Kleijn Waterwijk
Camiel van Stegeren / AS 
Architecten, Landschapsarchitect 
Rob Wagenmakers

Weert

89
AM
Panorama de Hameij
Jo Crepain i.s.m. Tom Goos / 
 Jo Crepain Architect
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Wonseradeel

90
Jan Tichelaar
Panwerk
Sandor Naus / Monadnock

Zoetermeer

91
LSI project investment nv
Kantoor SAWA I
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Bos Rosdorff Wiebing

Zwijndrecht
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Zonnestein / Eemstein –  
De Bakens
R. van Leeuwen / Kokon 
Architecten & Ingenieurs
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Architectuur is dit jaar het onderwerp van de Gouden Piramide 2008, de rijksprijs voor inspirerend opdracht
geverschap. Bijna honderd projecten zijn door hun opdrachtgever aangemeld.
De beste vijftien inzendingen, waaronder de vijf genomineerden inclusief de winnaar, worden in dit boek 
beschreven en getoond vanuit het perspectief van de opdrachtgevers. Van het allereerste visioen van  
het gedroomde gebouw tot het concrete resultaat. Daarbij gaat het niet alleen om gemeenten, project
ontwikkelaars en corporaties, maar ook om particulieren, bedrijven, culturele instellingen, zorg instellingen 
en scholen. 
De gedocumenteerde projecten worden voorafgegaan door drie essays en een interview met de nieuwe 
rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol. De essays gaan nader in op tendensen die onder de inzendingen 
te signaleren zijn. Indira van ’t Klooster ondervraagt de steeds grotere groep architecten die zelf risico
dragende projecten ontwikkelen. Janny Rodermond schrijft over de nieuwste generatie zorggebouwen 
waarin verschillende soorten zorg samen met andere functies zijn ondergebracht. Projectontwikkelaar 
Marcel Loosen laat zijn licht schijnen over de huidige rolverdeling binnen het bouwproces en bepleit  
het bestaansrecht van de ‘pure’ ontwikkelaar.

Met dvd van de tv-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Visioen en  
werkelijkheid


