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Bij de inrichting van Nederland is er aan tegenstrijdige belangen geen gebrek. Ruimteclaims vanuit de 
industrie, de agrarische sector, de woning- en kantorenmarkt, natuurbescherming, waterbeheer,  
infrastructuur en recreatie strijden om voorrang. Maar: gaat het bij de inrichting van ons land nu om de 
expressie van dat wat van nature verschillend is of om cohesie, het aaneensmeden van landschappen  
en functies? 
Contrast en samenhang, het zijn deze schijnbaar tegenstrijdige elementen die bij gebiedsontwikkelingen 
— het thema van dit boek — een gezichtsbepalende rol spelen.
De oproep aan opdrachtgevers in Nederland om recente gebiedsontwikkelingsprojecten in te zenden, heeft 
geleid tot een bijzonder gevarieerde verzameling plannen die een goed beeld geeft van wat op dit terrein 
wordt gepresteerd. De beste dertien inzendingen zijn in dit boek opgenomen: van centrumplannen tot een 
fonkelnieuwe provinciale weg met achtentwintig civiele kunstwerken, van ecologische landschaps-
ontwikkeling tot een stadspark boven en naast de hogesnelheidslijn. De inzendingen van vijf genomineerde 
opdrachtgevers en acht second bests zijn uitgebreid beschreven, gedocumenteerd en voorzien van het 
juryoordeel. Bovendien belichten drie gastauteurs en rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vanuit  
verschillend perspectief de belangrijke rol van opdrachtgevers bij de vormgeving van ons land.

Met dvd van de AVRO-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.
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Voorwoord
Opdrachtgevers hebben een lange adem nodig. Zeker als het gaat om gebiedsontwikkeling, 
waarover deze ronde van de Gouden Piramide gaat. De voorbereiding en uiteindelijke realisatie 
van een woonwijk, een bedrijventerrein, weg- en waterbouwprojecten of transformaties van 
het landelijk gebied vragen om een grote mate van volharding. Ook, en misschien juist nog 
meer, in tijden dat het tegenzit.
Al merkt niet iedereen dat aan den lijve, heel bouwend Nederland kraakt in zijn voegen als 
gevolg van de economische crisis. Teruglopende orderportefeuilles, veel ontslagen, stagnerende 
processen. Met veel inzet en creativiteit probeert het kabinet er beweging in te houden.
Met het aanvullend beleidsakkoord Werken aan toekomst heeft het kabinet in maart een 
belangrijke eerste stap gezet. Zo zijn maatregelen genomen om tempo te houden in onder 
meer woningbouw, bereikbaarheid, en onderhoud van scholen en zorginstellingen. Maar er is 
meer nodig dan het extra geld dat hiervoor wordt ingezet. Een probleem voor veel opdracht-
gevers is de complexiteit en de stroperigheid van besluitvorming, wat tot vertragingen kan 
leiden. Daarom komt dit kabinet met een Crisis- en herstelwet. Deze wet neemt belemmeringen 
in wet- en regelgeving zo veel mogelijk weg om zo een versnelde aanvang en uitvoering van 
projecten mogelijk te maken.
Ook zijn er andere initiatieven, zoals het instellen van een tijdelijk Onderzoekslab. Zo blijven 
(deels) werkloze ontwerpers actief betrokken bij de vakuitoefening door vooronderzoek te 
verrichten naar actuele ruimtelijke opgaven. Dit initiatief van het College van Rijksadviseurs — in 
samenwerking met de Neprom, BNA, Rijk en gemeenten — geeft een extra impuls aan onderzoek 
en verkenning op het gebied van herbestemming, krimp, binnenstedelijk bouwen, infrastructuur 
en gebiedsontwikkeling.
Dergelijke gerichte investeringen in werkgelegenheid en duurzaamheid in onder meer de 
bouwsector geven een stimulans aan de economie. Op die manier kan ons land sneller en sterker 
uit de recessie te voorschijn komen. Ik roep opdrachtgevers in Nederland daarom op ook in 
deze moeilijke tijd hun ambities hoog te houden en te blijven bouwen aan Mooi Nederland.

De opdrachtgevers die voor deze ronde hebben ingezonden, zijn hun project begonnen onder 
een economisch gelukkiger gesternte. Hun prestaties mogen er zijn. Uit vrijwel alle delen van 
het land zijn projecten ingezonden, 45 in totaal. Opvallend is dat het aandeel weg- en water-
bouwgerelateerde en ‘groene’ projecten hoger ligt dan in voorgaande jaren. In deze publicatie 
worden de belangrijkste inzendingen belicht, waaronder natuurlijk die van de vijf genomineerde 
opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers en hun project komen bovendien uitvoerig in beeld in 
de bijgevoegde dvd.

De jurering had deze ronde een bijzonder karakter. Zonder de Rijksbouwmeester als voorzitter 
moest de jury tot een definitieve keuze komen. Zoals het reglement voorschrijft leggen jury-
leden hun functie neer als een project waarbij zij direct of indirect zijn betrokken in aanmerking 
komt voor een nominatie. Dat was dit keer het geval met een inzending waarbij het bureau 
van Liesbeth van der Pol, dok architecten, een rol speelde.



Na de eerste selectie zijn de vijf genomineerde opdrachtgevers tijdens een tweedaagse bustour 
door het land bezocht, uitvoerig aan de tand gevoeld en werden hun projecten grondig bekeken. 
De jury heeft een voordracht gedaan voor een winnaar die ik graag overneem. Mede namens 
mijn collega-bewindslieden van OCW, LNV, VenW en voor WWI wil ik De Key / De Principaal, 
Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen van harte feliciteren met het bijzondere project 
De Dobbelman.

Dr. J. Cramer,
minister van Ruimte en Milieu
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bijpassende architectonische vormentaal te gebruiken. Dat zou stilstand betekenen, het 
ophoesten van wat allang bedacht is. Dan wordt geen recht gedaan aan de eisen van deze tijd 
en de verwachtingen voor de toekomst.
Verder hielden we de opdracht zo simpel mogelijk. De architectuur moest dorps én lichtvoetig 
zijn. Daaruit blijkt al weer die tweeledigheid. Het dorpse sluit aan bij de gevoelens van  
geborgenheid die bij het wonen altijd zo’n rol spelen en het lichtvoetige sluit perfect aan bij 
het optimisme dat de moderniteit zo prachtig uitstraalt.’

En als er op een bouwlocatie nauwelijks waardevolle aanknopingspunten zijn om in het ontwerp 

te verwerken? Hoe pak je het dan aan?

‘Mijn ervaring is dat dit in Nederland eigenlijk niet voorkomt. Overal is er sprake van cultuur-
historie, soms van eeuwen en op andere plaatsen, zoals bij Almere, is die geschiedenis weer 
heel jong. Daar vóél je haast nog het pionierschap van de eerste bewoners tussen de gele 
koolzaadvelden om de bodem geschikt te maken voor de landbouw. Daar zie je ook nog die 
lange rechte lijnen, bijvoorbeeld bij de hoogspanningsleidingen en vaarten, die getuigen van 
de rationele aanpak bij de inpoldering.’

Vind je de verwerking van die recente cultuurhistorie ook terug in wat daar gebouwd wordt?

‘Onvoldoende. Daarom vind ik het zo mooi dat in enkele plannen van deze ronde voor de 
Piramide het wél werd opgepikt. Dan denk ik: yes. We gaan de goede kant op!

Als de afgelopen jaren bij het ontwerpen meer gebruik was gemaakt van de cultuurhistorie, 

zouden er dan nu veel meer regionale verschillen zijn geweest tussen de woonwijken, 

industriegebieden en kantorenlocaties in Nederland?

‘Ja, absoluut. Er is heel vaak met vaste sjablonen gewerkt, waar zo’n gebied zich ook bevond. 
Vandaar dat we de werkagenda van het College van Rijksadviseurs ook de titel Maak het  
verschil hebben meegegeven. Dat nemen we ook letterlijk. Door zo veel algemene waarheden 
over woningbouw en stedenbouw aan te nemen, zijn we helaas tot middelmaat gekomen.’ 

Ik wil nog even verdergaan over de factor herkenbaarheid in architectuur en stedenbouw.  

Veel mensen ervaren een vertrouwd beeld als aangenaam. In zekere zin zelfs als geruststellend. 

Zeker in hun dagelijkse woonomgeving. De retrowijken ontlenen hier hun populariteit aan.  

Vind je dit daarom een begrijpelijke tendens?

‘Het is misschien wel begrijpelijk, maar ik vind het geen oplossing. Zeker niet als het mimicry 
is, architectuur van het kopieerapparaat. Dat is pure gemakszucht. Dan is de geschiedenis niet 
verteerd en de eigen tijd is er niet in doorgedrongen. De vernieuwingsslag, waar we het net 
over hadden, is dan niet gemaakt. Nee, het gaat om herkenbaarheid én vernieuwing. 
Tegelijkertijd.’

Laten we na de herkenbaarheid de andere factor eens nader onder de loep nemen: de vernieuwing. 

Er was geen onverbiddelijker stedenbouwkundige vernieuwer dan Van Eesteren. Maar, zoals hij 

de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam uitrolde, was dat niet weer het andere uiterste? Wat is 

er nog over van het toenmalige landschap, behalve namen als Bos en Lommer?

‘De vernieuwing zat hem natuurlijk vooral in de “lucht, licht en ruimte”-filosofie die toen heel 
nodig en begrijpelijk was als je de woonsituatie van het gros van de stedelijke bevolking aan 
het begin van de vorige eeuw in ogenschouw neemt. Hoeveel mensen uit de verpauperde 

Gebiedsontwikkeling in Nederland. Het is een onderwerp dat steeds meer tot de verbeelding 
spreekt. Niet alleen als toonbeeld van wat bouwend en plannend Nederland kunnen presteren, 
maar ook als verschijnsel, als ‘tekens van de tijd’. Al deze gebieden bij elkaar getuigen namelijk 
heel sterk van veranderde behoeften en verlangens van mensen en bedrijven. Tegelijkertijd 
kan men er ook de spanning aan af zien tussen particuliere woonwensen, mobiliteit, natuur-
bescherming, werkomgevingen en maatschappelijke trends. Zo vormen deze gebieden, of die 
nu in een landelijke omgeving liggen of in een sterk verstedelijkte regio, belangrijke graad-
meters van de culturele ontwikkeling in Nederland. 
Gebiedsontwikkeling was het thema van de ronde 2009 van de Gouden Piramide, de rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap. Alle reden om met rijksbouwmeester Liesbeth van der 
Pol over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Als particulier architect was zij bij enkele 
gebiedsontwikkelingen betrokken. Enige jaren geleden was Liesbeth van der Pol bijvoorbeeld 
coördinerend architect van de vinexlocatie Stellinghof bij Vijfhuizen in de Haarlemmermeer-
polder en nu is ze volop in de weer met het masterplan voor het Waalfront in Nijmegen.

Toen je de opdracht kreeg voor Stellinghof — ik neem het maar als voorbeeld — hoe oriënteerde  

je je toen? Was het programma leidend of ging je eerst op onderzoek uit om het ‘geheim van de 

omgeving’ te doorgronden?

‘Bij gebiedsontwikkeling in het algemeen is het heel belangrijk dat er een combinatie wordt 
gemaakt van wat we vooruitgang noemen, het faciliteren van nieuwe woon- en werkvormen 
en nieuwe architectuur, en aspecten van geborgenheid en herkenbaarheid, die de toekomstige 
gebruikers meestal hogelijk waarderen. Het tegelijkertijd voldoen aan die twee ogenschijnlijk 
tegenstrijdige factoren, dat is eigenlijk de crux bij gebiedsontwikkeling. 
Ik ga altijd eerst op zoek naar de geschiedenis van zo’n gebied, naar het verhaal van de plek. 
Bij Stellinghof keek ik heel goed naar de karakteristieke polderstructuur, het slotenpatroon, 
de bomensingels, de dijken, noem maar op. Maar uiteraard ook naar de karakteristieke  
kwaliteiten van het dorp Vijfhuizen. Een echt polderdorp, dus niet zo vreselijk oud, maar wel 
met een heel aangenaam woonklimaat met huisjes met voortuinen, plantsoenen met rozen-
perkjes, gezellige plekken en geen doorgaand autoverkeer, omdat in de wegenstructuur veel 
verkeersvertragende T-kruisingen zijn opgenomen.’

De contextuele benadering.

‘Inderdaad. Die T-splitsingen, het groen en het creëren van ongedwongen ontmoetingsplaatsen 
heb ik gewoon overgenomen in mijn stedenbouwkundig ontwerp. Maar ook hebben we, 
samen met de wethouder, een internationale prijsvraag uitgeschreven om de architecten te 
selecteren. Zo zijn er vijf jonge, talentvolle buitenlandse architecten aangetrokken om er  
te bouwen. Dus we kozen er expliciet níet voor om in die landelijke sfeer dan ook maar de  

Over herkenbaarheid en vernieuwing
Ton Idsinga in gesprek met Liesbeth van der Pol
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Jordaan, de Kinkerbuurt, de Pijp hebben daar toen niet van geprofiteerd, van die vernieuwing 
van toen? Lees bijvoorbeeld de prachtige verhalen van K. Schippers er maar eens over, hoezeer 
deze nieuwe woongebieden werden gewaardeerd.
De laatste jaren heeft Amsterdam-West door de sterk veranderde sociale en demografische 
omstandigheden een slechte naam gekregen, maar er zit nog steeds veel van waarde in. 
Vergis je niet. Alleen al die groenstructuren, die zijn echt prachtig. Die zogeheten groene kamers. 
Van Eesteren liet bijvoorbeeld ook andere boomtypen bij de oost-west gerichte straten planten 
dan bij de woonblokken die noord-zuid waren georiënteerd. En de waterpartijen. We praten 
bijna altijd over wat er gebouwd is, maar onderschat het landschappelijke element in zijn  
stedenbouw niet. Dat is uiterst geraffineerd gedaan. Dat was toen allemaal nieuw. Het leek  
in niets op die herkenbare negentiende-eeuwse volkswijken waar de bewoners veelal  
vandaan kwamen.’

Maar liefst drie projecten van deze Piramide-ronde zijn in Amsterdam-West gesitueerd.

‘Daar gebeurt ook veel. Herstructurering is sowieso een grote opdracht, daarom is het goed 
dat we er wat langer bij stilstaan. Als je daar vijftig jaar na dato wederom gaat vernieuwen, 
dan moet men wel eerst heel goed wroeten in het verhaal achter die stadsuitbreiding.  
Het spreekwoordelijke kind moet niet met het badwater worden weggegooid.’

Gaat het je aan het hart dat met de modernistische woonwijken zo grof wordt omgegaan? Want 

dat is inmiddels óók cultureel erfgoed.

Beslist: ‘Ja, absoluut. En dat begon al in het begin van de jaren tachtig. Toen had je het LOT: 
het Locatie Opsporings Team, mind you.’

Lijkt wel een term uit de tv-serie Crime Scene Investigation (CSI).

Licht geagiteerd: ‘Weet je wat die deden? Die gingen in de Westelijke Tuinsteden op zoek naar 
plekken waar je grondgebonden woningen kon bouwen. Ziehier de eerste vergissing. Het is 
nooit meer goed gekomen. Want die woninkjes zijn er allemaal gekomen, en die staan nu 
allemaal grandioos in de weg. Het was het klakkeloos voldoen aan toenmalige woonwensen 
zonder enig begrip voor de waarde van het gebied als geheel. Het Locatie Opsporings Team. 
Goedemiddag.’

Maar toch is de herstructurering van dergelijke woonwijken nu een maatschappelijke noodzaak.

‘Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is het vernieuwen van die wijken nodig, want de maat-
schappij is nu eenmaal niet meer zoals in de jaren vijftig en zestig. We nemen geen genoegen 
meer met monoculturen, met slaapsteden zoals ze genoemd werden. Het is nu mix to the 
max. Veel meer dan voorheen worden functionaliteiten gestapeld. Er komen ook steeds meer 
thuiswerkers, dus ook de invulling, de architectuur dus, moet worden aangepast. Dat geldt 
overigens ook voor werkgebieden. Maar doe het wel met respect voor de bestaande kwaliteit.
In het atelier Rijksbouwmeester houden we ons nu ook intensief bezig met de toekomstige 
vernieuwing van de zogeheten bloemkoolwijken uit de jaren zeventig. Dus de wijken en  
buurtjes ná Amsterdam-West en soortgelijke uitbreidingen in Nederland. Veel mensen wonen 
er nu nog naar alle tevredenheid, maar je weet dat de problemen er aankomen door de  
veroudering van de bewoners en de bouwkundige staat. Met ons Onderzoekslab anticiperen 
we daar op.’

Het brengt ons bijna als vanzelf op de gebruikers. Die zijn bij nieuwe plannen bijna altijd anoniem.

‘Dat maakt het ingewikkeld, ja. Maar toch moet je die inzichten en wensen zien op te sporen, 
bijvoorbeeld door reflecties te genereren uit naastliggende delen van een stad. Bij gebieds-
ontwikkeling start ik altijd een open dialoog met betrokkenen in een heel vroeg stadium.  
Dat moet wél goed georganiseerd worden. Maar dan levert het ook heel veel essentiële input 
op waar je als ontwerper veel aan hebt. In Nijmegen heb ik dat met landschapsarchitect 
Lodewijk Baljon heel uitvoerig gedaan. In het Lux Theater werden hele debatten gevoerd. 
Fantastisch. Dat was vóór we gingen ontwerpen.’

Die vermaledijde inspraak van vroeger is nu veel intelligenter georganiseerd.

‘Niet te vergelijken. Het is veel concreter en inhoudelijker geworden. In de jaren zeventig 
bleef het vaak hangen in emotionele aantijgingen en in kretologie. Nu is de input vanuit de 
gebruikers een van de bronnen waar een ontwerper mee aan de slag gaat. Naast factoren als 
de eigen knowhow en de marktinzichten van de opdrachtgever. Nee, de mondigheid en 
gegroeide kennis van gebruikers kunnen de kwaliteit van een plan alleen maar doen toenemen, 
je kan er als ontwerper veel inspiratie aan ontlenen.’ 

Word je als rijksbouwmeester wel eens door gemeenten gevraagd te adviseren over het karakter 

van een nieuw te ontwikkelen gebied?

‘Nee, nog niet. Niet om te praten over het toekomstige karakter. Wél als er in een proces een 
heel ingewikkelde situatie is ontstaan, als dingen vast dreigen te lopen in complexe situaties.’

Je wordt gevraagd als troubleshooter.

‘Dat zou je misschien zo wel kunnen zeggen, ja. Het College van Rijksadviseurs wordt wel 
vaak gevraagd om te adviseren over kwaliteitsborging bij projecten. Zoals in Amstelveen,  
de Zuidas in Amsterdam, over de Ring Utrecht, in Eindhoven, tal van plaatsen. Waar we ons 
nuttig kunnen maken voor Mooi Nederland, doen we dat.’

We hadden het zojuist over de ogenschijnlijke contradictie tussen herkenbaarheid en vernieuwing. 

Maar de architectuur en stedenbouw zitten er vol mee. Noem maar op: openheid-geborgenheid, 

milieu-mobiliteit, groen-rood, rust-dynamiek, et cetera. Ook bij gebruikers zelf, zelfs in één 

persoon, komen vaak volstrekt onverenigbare wensen naar voren. Hoe ga je om met al die 

dilemma’s?

Na enige tijd nadenken: ‘Dat is misschien wel het wezen van een opdracht. Het bij elkaar 
brengen van die polen, het verzoenen van het ogenschijnlijk onverenigbare. Het klinkt  
misschien wat heilig, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Het is het vakmanschap 
van de ontwerper om met al deze aspecten creatief om te gaan. De grootste valkuil voor een 
ontwerper is dat die vervalt in het mixen van alles wat. Een beetje dit met een beetje dat.  
Dan wordt het algauw middelmaat, smaak noch kraak. Zo krijgt een ontwerp nooit eigen kracht. 
Ondanks al die verschillende eisen moet er een coherent plan uitkomen, dat iets toevoegt, 
dat een stap voorwaarts weet te maken. Dat nieuw is.
Een goede opdrachtgever moet dat ook verlangen. Hij moet beseffen dat reproduceren of 
compromisarchitectuur geen optie is. Dat leidt uiteindelijk tot ontevredenheid. Het heeft 
onvoldoende toekomstwaarde.’
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Iets heel anders wat niet onbesproken mag blijven: de recessie. Die slaat hard toe in de  

architectenwereld.

‘Dat kan je wel zeggen. De crisis in de bouw en daardoor ook in ontwerpend Nederland is echt 
dramatisch. Laat duidelijk zijn dat het gruwelijk is voor degene die erdoor getroffen wordt. 
Een derde van vooral de jonge architecten staat op straat. Dat zou een lost generation kunnen 
worden. Ondanks dat alles zie ik ook een klein lichtpuntje. De prioritering wordt helderder.  
Er moeten nu meer keuzes worden gemaakt.’

Alles wordt scherper, dus ook duidelijker.

‘Zou kunnen, ja. Mijn angst is wel dat door de crisis de grote gebiedsontwikkelingen gaan 
stagneren, hoewel de rijksoverheid heel wat crisisgelden heeft vrijgemaakt om dit soort  
projecten te ondersteunen.’
 
Bestaat er niet het gevaar dat de projecten wel door zullen gaan, maar in kwalitatief sterk  

uitgeklede vorm? 

‘Dat gevaar bestaat. Ik denk dat je eerlijk gezegd zo’n project beter even kan uitstellen dan het 
in afgeslankte vorm door te zetten. Want dan verschuiven we het probleem naar de toekomst. 
Vanuit VROM hebben we de Innovatieregeling opgezet om belangrijke innovatieve voorbeeld-
projecten op te sporen in het kader van het programma ‘Mooi Nederland’. En het Onderzoekslab 
richt zich op nationale vraagstukken die na deze crisis urgent zullen zijn. Neem bijvoorbeeld 
de gevolgen van de krimp en de problematische toekomst van de bloemkoolwijken, we hadden 
het er eerder over. Bij al die initiatieven staat de kwaliteit juist voorop.’

In de toekomst zal het bij het ontwerpen in veel sterkere mate gaan om herstructurering en  

herontwikkeling.

‘Dat betekent dat de architectenopleiding moet veranderen, want die is jarenlang gefocust 
geweest op nieuwbouw. De opleiding moet worden omgeschoffeld, want ook de iconografie 
is over zijn top heen. Maar pas op: dat mag niet betekenen dat de ontwerpvaardigheden die 
in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld minder moeten worden gewaardeerd. Dat die opeens 
verguist gaan worden. We moeten niet links of rechts afslaan, maar we moeten stapelen.  
We zijn heel creatieve architecten geworden in de jaren negentig en daar moeten nu andere 
vaardigheden bijkomen. Doe het erbij en ga in godsnaam niet kiezen.’

Een proces van vervolmaking is nooit erg populair geweest. Het moet altijd ánders.

‘Het doet denken aan de politiek. Daar heeft een voorganger het ook nooit goed gedaan.  
En toch moet het: kennis en vaardigheden stapelen. Anders komen we nooit verder.’
 
Liesbeth van der Pol is directeur-architect van architectenbureau dok architecten in Amsterdam en sinds 2008  
rijksbouwmeester.

Wie ben ik?

Ik treed de wereld om me heen doorgaans onbevangen en vol vertrouwen tegemoet. Dat geldt 
niet voor alle zaken om me heen. Zo ontwaar ik bij mezelf een argwanende inborst waar het 
breed omarmde trends betreft. Niet dat ik mezelf betitel als conservatief, zeker niet waar het 
mijn politieke voorkeur betreft. Ik zie mezelf eerder als een autonome kritische denker.  
Neem eerst de tijd om tot een eigen oordeel te komen, zo luidt mijn devies. Uiteraard loop je 
dan het risico dat een trend alweer passé is tegen de tijd dat je tot dat eigen oordeel bent 
gekomen. Maar ja, dan heb je ook niks gemist. De wijze waarop ik ‘onontkoombare’ cd’s koop 
illustreert die houding wellicht het beste: zo heb ook ik die ene cd van Buena Vista Social Club. 
Ik heb hem echter pas aangeschaft toen de hype allang voorbij was, gewoon, omdat de 
muziek de hype overleefde. Céline Dion zult u daarentegen bij mij thuis niet aantreffen, ook 
niet over vijf jaar…

De opkomst van een begrip

Bovenstaande inleiding is nodig om mezelf te positioneren ten aanzien van het fenomeen 
gebiedsontwikkeling. Door mijn werk zit ik er natuurlijk middenin, maar ik probeer ook  
kritisch te blijven nadenken over ‘wat het nu eigenlijk is’. De opkomst van het begrip gebieds-
ontwikkeling is op zichzelf al een studie waard, maar ik wil in dit essay het begrip vooral  
duiden. Ik begin echter met een heel beknopte empirische schets van de opkomst van het 
begrip gebiedsontwikkeling aan de hand van de meest relevante rijksnota’s. Het zal te maken 
hebben met mijn wetenschappelijke achtergrond.
In het eerste deel van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, ‘Ruimte maken, ruimte delen’, 
vastgesteld op 15 december 2000, komt het begrip niet voor. In de Van Dale van 2005 is het 
begrip niet opgenomen, hetgeen iets zegt over de mate van inburgering ervan op dat moment. 
In deel 3 van de Nota Ruimte, ‘Ruimte voor Ontwikkeling’, vastgesteld op 23 april 2004, komt 
het begrip vijfmaal voor. In deel 4, in de Tweede Kamer vastgesteld op 17 mei 2005 en in de 
Eerste Kamer op 17 januari 2006, komt het begrip tienmaal voor. Een zoekopdracht via Google 
op 2 mei 2009 leverde exact 180.000 vermeldingen op. Je zou dus kunnen spreken van een 
trend. Alle reden dus voor mij om niet kritiekloos aan te haken. Aan de andere kant, kan je  
bij 180.000 hits, ongeveer vijf jaar na de introductie van het begrip, nog wel van een trend 
spreken? Is gebiedsontwikkeling niet onontkoombaar? En als je eigen naam bij bijna een half 
procent van die 180.000 vermeldingen voorkomt (was dat even schrikken), kun je dan nog 
volhouden dat je beschikt over de juiste mix van kritische distantie en betrokkenheid?  
Het oordeel is — uiteraard — aan u als lezer.

Gebiedsontwikkeling 
Op zoek naar een ontsnappingsroute uit  
de gevangenis van rationaliteiten
Co Verdaas
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De context

Ik ben zelf altijd op zoek naar context: die geeft immers betekenis. De waarneming dat 
iemand een hamburger eet, krijgt immers een totaal andere betekenis als je weet dat de 
betreffende consument bekendstaat als een verstokt vegetariër. Daarom wil ik ook altijd 
weten vanuit wat voor achtergrond iemand schrijft of spreekt. Dat is ook de reden van  
mijn beknopte persoonlijke inleiding; weinig objectief, maar beter dan niets.
Wat is de context waarin het begrip gebiedsontwikkeling is ontstaan en zijn betekenis heeft 
gekregen? Het is nu — gelukkig — bijna niet meer voorstelbaar, maar in mijn periode als woord-
voerder Ruimtelijke Ordening voor de PvdA in de Tweede Kamer (januari 2003 – november 2006) 
was ruimtelijke ordening als nationale opgave nagenoeg passé. De Nota Ruimte veegde de 
nationale ruimtelijke agenda vakkundig leeg. De Nota Ruimte ging ook vergezeld van het in 
mijn ogen nog steeds nietszeggende motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.1 Omdat er 
blijkbaar nog maar verdraaid weinig centraal moest, werd dit motto vooral opgevat als een 
vrijbrief om alle decentrale ontwikkelingen te omarmen. Natuurlijk waren er nog wel nationale 
belangen, maar deze waren vooral functioneel gedefinieerd. Er moesten nog wegen en  
bedrijventerreinen worden aangelegd, huizen gebouwd, dijken verhoogd en rivieren verbreed, 
maar dat was toch echt iets anders dan dat we nog ‘de nationale ruimtelijke ordening wilden 
bedrijven’. Of zoals ik het de toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,  
Melanie Schultz, ooit heel treffend hoorde verwoorden: ‘Ik ga over veilige dijken, niet over 
mooi Nederland!’ Functionaliteit stond voorop, centrale coördinatie om Nederland meer te 
laten zijn dan een optelsom van deelbelangen had afgedaan, men wilde alle sporen van  
Jan Pronk definitief wissen, alsof er geen tussenweg mogelijk zou zijn…
In eerste instantie houdt de term gebiedsontwikkeling dan ook niet meer in dan de nuchtere 
constatering dat er in een gebied ‘iets kan’. Dat blijkt ook uit een nadere analyse van de vijf 
keren dat het begrip gebiedsontwikkeling in deel 3 van de Nota Ruimte wordt genoemd. In vier 
van de vijf gevallen gaat het heel sec om de constatering dat het niet per se noodzakelijk is 
om langs geplande uitbreidingen van de infrastructuur alle ruimte vrij te houden. Overleg  
tussen de decentrale overheden en het Rijk over de ruimtelijke en financiële consequenties is 
mogelijk.2 Anders gezegd: het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil zich best wat soepeler 
opstellen om niet alle ontwikkelingen langs hoofdinfrastructuur op voorhand te blokkeren.  
In het vijfde geval waarin van gebiedsontwikkeling wordt gesproken, lijkt eerder sprake van 
een verschrijving, getuige de zin op pagina 107 dat ‘de landschappelijke kwaliteiten medesturend 
zijn voor de wijze waarop de gebiedsontwikkeling plaatsvindt’. Anders gezegd, er had ook 
kunnen staan: ‘… voor de wijze waarop het nationaal landschap zich kan ontwikkelen’.
Er is dus geenszins sprake van een door de rijksoverheid geïntroduceerde doelbewuste nieuwe 
benadering van de ruimtelijke inrichting van ons land. Niks bijzonders, want veel beleid en 
wetgeving is vooral een reactie op nieuwe maatschappelijke fenomenen. Overigens zou je 
dat niet zeggen als je er de diverse websites anno 2009 op naslaat. Sterker nog, VROM meldt 
op zijn eigen website dat het in 2004 en 2005 veertien voorbeeldprojecten gebiedsontwikkeling 
selecteerde. Van het Gelderse voorbeeld Groei en Krimp van recreatiebedrijven Veluwe weet ik 
in ieder geval dat het al bestond alvorens de bedenkers van het project ook maar van het begrip 
gebiedsontwikkeling hadden gehoord. Aan de andere kant is een gebiedsgerichte aanpak 
natuurlijk net zo oud als de eerste nederzettingen. 
Gebiedsontwikkeling in de hedendaagse betekenis geeft in mijn ogen vooral uiting aan de 
behoefte aan houvast in een uiterst complexe werkelijkheid. Of zoals Ton Idsinga het in een 

mail aan mij verwoordde: ‘Op het complexe en glibberige pad van de ruimtelijke ontwikkeling, 
te vergelijken met een partij simultaanschaken terwijl ondertussen de spelregels worden  
veranderd, biedt gebiedsontwikkeling in ieder geval houvast en overzichtelijkheid: namelijk 
van een min of meer logisch begrensd gebied waarin je een aantal zaken tot ontwikkeling  
wilt brengen.’ 
Het bieden van houvast zal dus mede een verklaring zijn voor de opmerkelijke populariteit van 
het fenomeen. Gebiedsontwikkeling is dus geen panacee en biedt evenmin een uitgewerkte 
methodiek die succes garandeert. Is dat erg? En wat kunnen we er dan wel aan hebben? 
Vragen waarop ik inga in het tweede deel van dit essay.

In welke behoefte voorziet het?

Dat gebiedsontwikkeling als vehikel hoe dan ook voorziet in een behoefte moge inmiddels 
duidelijk zijn. Ondanks mijn wellicht ontnuchterende analyse van het begrip gebiedsontwik-
keling in relatie tot de Nota Ruimte, heeft diezelfde Nota Ruimte wel degelijk een nieuwe 
beweging op gang gebracht. Toen het Rijk de nationale ruimtelijke ordening als het ware over 
de schutting gooide, ontstond bij provincies, marktpartijen, gemeenten en maatschappelijke 
organisaties ook het besef dat men het voortaan zelf moest gaan doen. Of zoals ik een gede-
puteerde ooit hoorde zeggen over de Nota Ruimte: ‘Er staat niks in waar ik last van heb, maar 
ook niks in waar ik iets aan heb.’ Of zoals menig vertegenwoordiger van een marktpartij me 
door de jaren heen toevertrouwde: ‘Een beetje regie zou toch wel prettig zijn, daar is de markt 
ook bij gebaat als het om investeringen gaat.’ 
Kortom, toen de rijksoverheid zich terugtrok als de superwethouder van Nederland (de geuzen-
naam van Jan Pronk) ging er aan de ene kant een zucht van verlichting door het land, aan de 
andere kant bleef de behoefte aan een beetje consistente visie op wat er met een gebied kon 
en moest gebeuren zonder meer overeind. Nieuwe coalities werden geboren. Markt en over-
heden bleven elkaar nodig hebben. Of je nu bij gemeente, provincie, adviesbureau of markt-
partij werkzaam bent, iedereen met een achtergrond in de ruimtelijke ordening is overtuigd 
van de zin van ‘visie’. Gebiedsontwikkeling is in die zin de derde weg tussen centraal of  
decentraal. Door de eigen terugtrekkende beweging is de rijksoverheid indirect dus wel degelijk 
mede initiator van de grote opmars van het fenomeen gebiedsontwikkeling.
Naast deze zonder meer positieve kijk op het fenomeen gebiedsontwikkeling betrap ik mezelf 
op sommige dagen ook wel eens op een meer cynisch perspectief. Waar we vroeger nog een 
plan maakten om dat vervolgens zo goed en zo kwaad als dat ging uit te voeren, is de ruimte-
lijke ontwikkeling in ons land inmiddels verworden tot juridisch figuurzagen (de uitdrukking 
is geleend van praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw). Sinds het 
begin van de jaren zeventig is het integrale facetmatige fundament van de ruimtelijke ordening 
steeds verder aangetast door tal van sectorale vereisten, die alle hun eigen juridische, financiële, 
wetenschappelijke, procesmatige en politieke dynamiek met zich meebrachten. Denk aan 
geluidhinder, luchtkwaliteit, monumenten, externe veiligheid, Natura 2000, waterveiligheid, 
bodemkwaliteit, en zo kan ik nog lange tijd doorgaan. Lange tijd heeft de ruimtelijke ordening 
deze sectorale vereisten willen en ook kunnen incorporeren. In dit verband wordt ook wel 
gesproken over de risicoloze samenleving: elk toeval en elk mogelijk risico moet zo veel 
mogelijk worden uitgebannen. Elke onverwachte gebeurtenis, elk nieuw wetenschappelijk 
inzicht, leidt op die manier tot meer vereisten en dus meer complexiteit. Uiteindelijk heeft dit 
er toe geleid dat het fundament dusdanig is aangetast dat de integrale ruimtelijke afweging 
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door zijn hoeven is gezakt. Het vak is als het ware geïmplodeerd. Er is een institutioneel  
monster gebaard. Bij spreekbeurten probeer ik dat aan de luisteraars weleens op de volgende 
manier over te brengen: ga uit van een dynamische samenleving als de onze en koester daarbij 
een aantal grondbeginselen van onze rechtstaat, zoals toegang tot de rechter voor iedereen, 
transparantie in de afweging, gegarandeerde betrokkenheid, efficiënt omgaan met collectieve 
middelen, goed gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten, een goede positie voor de 
zogeheten zwakkere belangen en vraag vervolgens de tien knapste koppen in ons land om te 
komen met een institutioneel arrangement waarmee we vervolgens de inrichting van ons 
land gaan organiseren. Dan zijn er tal van uitkomsten denkbaar, maar niemand zal de institu-
tionele brij bij elkaar bedenken die we anno 2009 met elkaar geregeld hebben.
Maar ja, welke ruimtelijke ontwikkelaar wil erkennen dat zijn eigen vakgebied is verworden 
tot juridische figuurzagerij? Niemand toch? Dan maar liever doormodderen. In wetenschap-
pelijke termen ook wel aangeduid als de incrementele benadering, stapje voor stapje struikel 
je naar je uiteindelijke doel, omdat het eenvoudigweg niet anders kan. Laat de volgende  
definitie, ontleend aan de Raad voor het Landelijk Gebied, maar eens goed op u inwerken:  
‘De Raad ziet gebiedsontwikkeling als een resultaatgerichte werkwijze om een verzameling 
van uiteenlopende grootschalige opgaven op verschillende beleidsterreinen, die bestuurlijke 
en sectorale grenzen doorsnijden en betrekking hebben op een afgebakend gebied, in samen-
hang uit te voeren, waarbij de overheid (rijk, provincie en/of gemeente) maatschappelijke 
partners verbindt en daarbij zelf een ondernemende, risicodragende rol kiest.’ Leest u hem 
gerust nog eens een keer. Geef toe, dat klinkt een stuk chiquer dan ‘doormodderen’. Maar deze, 
en ook andere definities van gebiedsontwikkeling komen in mijn ogen wel allemaal op hetzelfde 
neer: er spelen zo veel verschillende belangen, van zo veel verschillende partijen en als wij 
niks doen gebeurt er helemaal niks… Anders gezegd: gebiedsontwikkeling is er het beste van 
maken gegeven de omstandigheden, iets wat iedereen hopelijk altijd probeert. Dus is iedereen 
gebiedsontwikkelaar, toch? 
Maar zoals ik al zei, deze cynische kijk heb ik slechts af en toe. Een kijk die trouwens is gevoed 
door het vermogen van planologen en aanverwant volk om steeds weer nieuwe labels te  
verzinnen.3 

Een nieuw perspectief

Als kind van de postmoderne tijd geloof ik niet in één absolute waarheid. Dat leidt in mijn 
geval niet tot defaitisme, eerder tot een luchtig idealisme dat je zou kunnen zien als de tegen-
hanger van een meer fundamentalistisch idealisme. Ik geloof nog steeds dat een visie, op 
welk deel van Nederland dan ook en met in achtneming van de onkenbaarheid van de toekomst, 
nog altijd beter is dan letterlijk maar wat doormodderen. Sterker nog, er zal altijd visie zijn, 
zelfs als we met zijn allen maar wat aanklooien. Je kunt immers niet net doen alsof je niet 
vooruitdenkt. In die zin is gebiedsontwikkeling een gegeven. Er zal dus altijd op enigerlei 
wijze sprake zijn en blijven van gebiedsontwikkeling. We zijn het in mijn ogen aan onszelf en 
onze nazaten dan ook verplicht om onze stinkende best te blijven doen er met zijn allen het 
beste van te maken. Want doormodderend of niet, dat we onze omgeving zelf maken in de 
meest letterlijke zin, staat nog steeds als een paal boven water. Oké, het is wellicht wat lastiger 
om vanuit een visie tot uitvoering te komen, maar we maken onze omgeving nog steeds zelf. 
De vraag is vooral hoe we dat doen…
Erfenissen uit het verleden zitten ons bij het maken van onze omgeving in een complexe, 
gelaagde en dynamische werkelijkheid steeds vaker in de weg. Ik noem er hieronder vier.

De politieke rationaliteit

Ons politieke systeem kent een cyclus van vier jaar en was tot enkele jaren terug behoorlijk 
stabiel. Coalities konden wisselen, maar in elke nieuwe coalitie kwamen doorgaans altijd een 
of twee partijen van de vorige coalitie terug. Daar komt bij dat rijks-, provinciaal en lokaal 
belang vroeger wellicht iets beter te onderscheiden waren dan tegenwoordig het geval is.  
Bij gebiedsontwikkeling komen korte en lange termijn en lokale en nationale belangen vaak 
samen. Zo ben ik als gedeputeerde verantwoordelijk voor WaalWeelde.4 Een project dat als 
ambitie heeft de Waal niet alleen veiliger te maken voor de lange termijn (18.000 m3 water-
verplaatsing per seconde), maar ook aantrekkelijker voor natuur, recreatie, wonen, werken, 
binnenvaart, et cetera. Deze aanpak vraagt om politiek draagvlak op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Maar ook om bewegingsvrijheid (lees: geen politieke piketpalen) op het 
moment dat er nog geen blauwdruk ligt en je in goed overleg met alle belanghebbenden tot 
een optimale inrichting probeert te komen. Ik constateer dat de politieke rationaliteit op de 
verschillende niveaus met wisselende coalities en verschillende verkiezingsdata, zich slecht 
verhoudt tot zo’n gebiedsgerichte aanpak. Het nieuwe perspectief is niet dat we de politiek 
afschaffen, maar wel tot een heroverweging moeten komen van de rol die de publieke partijen 
op zeker moment zouden moeten pakken. Zo ben ik in het geval van WaalWeelde pas op de 
trein gestapt toen men ‘van onderop’ het initiatief had genomen. Ik verwacht op mijn beurt 
dat op zeker moment de rijkspartijen zich committeren aan de langetermijnaanpak. 
Gemeenten verwachten uiteindelijk ook dat hun deelbelang opzij wordt gezet voor het grotere 
geheel, al zullen ze dat publiekelijk natuurlijk niet zo snel hardop uitspreken. De politiek moet 
aan de ene kant dus juist ruimte laten en op een ander moment juist haar verantwoordelijkheid 
nemen. Iets waarin je raads-, Staten- en kamerleden moet meenemen. Het politieke systeem 
zal niet snel veranderen, maar de vraag hoe de dynamiek van gebiedsontwikkeling zich ver-
houdt tot de klassieke politieke wijze van besluiten nemen, vraagt om verdere verdieping.  
In Gelderland doe ik dit om te beginnen door dit spanningsveld ook met Provinciale Staten 
zelf te bespreken.
Ik geloof daarbij in een dienstbare politiek: een politiek die dienstbaar wil zijn aan het verder-
brengen van de goede ontwikkeling. Dat betekent soms regie nemen, soms ruimte laten, 
soms anderen steunen en vooral heel veel zelfreflectie om antwoord te vinden op de vraag 
hoe je met zijn allen een stap verder komt. 

De financiële rationaliteit

Ons hele finance and control-systeem is gericht op het minimaliseren van risico’s, beheersing, 
controle en verantwoording. Nu ben ik de laatste die zou willen betogen dat je niet zorgvuldig 
met je collectieve middelen zou moeten omgaan. Alleen, soms worden de beste intenties de 
vijand van het goede. Zo weet ik zeker dat met het project WaalWeelde vele toekomstige  
miljoenen aan investeringen kunnen worden bespaard. We mikken immers niet op de 16.000 m3 
doelstelling, zoals de PKB voorschrijft, neen, we anticiperen direct op de commissie-Veerman 
(18.000 m3), wiens advies door het kabinet inmiddels is omarmd. Met onze aanpak besparen 
we miljoenen! Daar wordt echter geen controller gelukkig van, want het geld is nog niet 
begroot, snapt u?
Nu komen we met een goed verhaal en het aanspreken van het goede netwerk waarschijnlijk 
ook een heel eind, maar toch, gevoelsmatig is het de omgekeerde wereld. Waar het financiële 
systeem uitgaat van ‘zekerheden’, kenmerkt gebiedsontwikkeling zich juist door enige mate 
van onzekerheid, anders kunnen onverwachte kansen immers niet gepakt worden. 
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Onverwachte kansen staan echter nooit in begrotingen! Tegenvallers soms nog wel, in een 
post ‘onvoorzien’. Gebiedsontwikkeling vraagt dus om het herijken van onze financiële  
arrangementen, waarbij de bestaande begrotingscycli en sectorale verkokering niet op voor-
hand leidend zou moeten zijn, maar de gewenste gebiedsontwikkeling de geldstromen zou 
moeten richten. Het klinkt zo logisch, maar de praktijk is een andere. Hier kan en moet nog 
veel in verbeterd worden!

De wetenschappelijke rationaliteit

De term ‘wetenschappelijke rationaliteit’ is wellicht niet helemaal juist gekozen, omdat ik zelf 
zeer overtuigd ben van de meerwaarde van wetenschappelijke inzichten als het gaat om 
gebiedsontwikkeling. Beter is het wellicht te spreken over de verabsolutering van de weten-
schappelijke rationaliteit. Of het nu gaat om de luchtkwaliteit, geluidhinder, significante 
effecten, externe veiligheid, of wat dies meer zij, alles moet tot achter de komma nauwkeurig 
onderzocht en berekend worden en o jee, als er een fout wordt gemaakt, dan moet de hele 
exercitie opnieuw worden uitgevoerd. En als een tweede rapport iets anders beweert? Juist, 
dan maken we een derde rapport, alsof daar alle antwoorden in zullen staan. Zelf ben ik lang-
zamerhand tot de overtuiging gekomen dat bij elke opvatting wel een wetenschapper te  
vinden is die bereid is die opvatting ook wetenschappelijk te onderbouwen. Zelfs dat roken 
gezond is, wordt door een enkele wetenschapper onderbouwd met onderzoek. We moeten 
weer leren de waarde van modellen te relativeren. Niet door ons af te keren van de wetenschap, 
maar door te accepteren dat absolute waarheden niet bestaan. De samenleving — en dus de 
politiek — wil echter alles zeker weten, toeval (lees: risico) moet worden uitgesloten. Waar dit 
toe kan leiden, zien we in de discussie over Schiphol: de modellen over de externe veiligheid 
van Schiphol worden nog slechts door enkele specialisten begrepen. Geen politicus kan  
volgens mij met droge ogen beweren dat het door die modellen veiliger wordt. Hij of zij heeft 
namelijk geen idee meer waar het over gaat. 

De juridische rationaliteit

De eerdergenoemde behoefte aan zekerheid is mede de oorzaak van het verankeren van tal 
van deelbelangen in sectorale wetten en normen en onderzoeksvereisten. Het effect laat zich 
raden en heb ik in menig interview en opiniestuk uitvoerig beschreven: de juridische arena is 
(te) dominant geworden. Gebiedsontwikkeling kan pas echt een succes worden als die fixatie 
op wetenschappelijke rationaliteit en het optimaliseren van deelbelangen wordt losgelaten. 
De politieke arena is er om in dialoog met de samenleving belangen te wegen, besluiten te 
nemen en deze uit te voeren. De juridische arena is er om op toe te zien of dit op de juiste 
manier gebeurt. Natuurlijk is de politiek in eerste instantie vooral zelf verantwoordelijk voor 
het toegenomen belang van de juridische arena. Maar diezelfde politiek is er ook verantwoorde-
lijk voor dat ze (en daarmee ook de samenleving) weer terrein terugwint vanuit de overtuiging 
dat geen enkel deelbelang de absolute waarheid kan claimen als het uiteindelijke doel de 
optimale inrichting van een gebied is waarbij deelbelangen in onderlinge samenhang gewogen 
moeten worden. 

Gebiedsontwikkeling: van nieuw label naar doorbraakplanologie

De optimale inrichting van een gebied is een maatschappelijke en dus een politieke vraag. 
Oude rationaliteiten, methodieken en zekerheden moeten we durven loslaten. Gebieds-
ontwikkeling gaat immers vooral over de rationaliteit van het te ontwikkelen gebied zelf!  
De kunst is om niet langer te analyseren en plannen vanuit de beperkingen van het huidige 
stelsel, maar vanuit hetgeen we voor de toekomst wenselijk achten. 

Hieronder vindt u mijn agenda voor gebiedsontwikkeling van de toekomst:
–  De begrippen centraal en decentraal zijn achterhaald als het gaat over de toekomst van 

gebiedsontwikkeling. In het kader van gebiedsontwikkeling is de vraag vooral welke over-
heid op welk moment welke actie moet ondernemen om de maatschappelijk gewenste 
ontwikkeling verder te brengen. In het voorbeeld van WaalWeelde waren de lokale over-
heden mede initiatiefnemers, de provincie heeft vervolgens de regie — op verzoek — op 
zich genomen, de rijksoverheid committeert zich in woord en daad omdat er ook nationale 
belangen mee gemoeid zijn. Een digitaal schema als centraal-decentraal helpt je dus niet 
verder. Het gaat eerder om de oprechte verbondenheid met de opgave zelf.

–  Burgers moeten een proactieve rol kunnen spelen waar het de gewenste gebiedsontwik-
keling betreft. Bij willekeurig welk project zijn er niet eerder in de geschiedenis zo veel 
formele inspraak- en bezwaar- en beroepmomenten te onderkennen. Paradoxaal genoeg 
hebben betrokken burgers zich nog nooit zo onmachtig gevoeld. Dit vraagt om een funda-
mentele herziening van ons planstelsel. Het mag niet zo zijn dat een maatschappelijk 
gewenste en politiek gelegitimeerde ontwikkelrichting wordt gefrustreerd door een foutje 
in een bijlage of de ellenlange ‘koninklijke’ weg.

–  Het ontwerp is toe aan herwaardering. Nu is het ontwerp (te) vaak een afgeleide van wat 
er wellicht nog (wel) zou kunnen, in plaats van dat het ontwerp de ambitie heeft mensen 
te verleiden tot wat ook zou kunnen! Maakbaarheid moet beginnen met wat je ‘wil’ en 
niet met ‘wat nog kan’.

–  Sectorale professionals moeten zich gaan verbinden met het grotere geheel. Nu zitten ze 
te vaak in de rol van het lastige type waar je niet omheen kunt, wil je Raad-van-State-
bestendig zijn (het woord alleen al!). Dat vraagt om wederkerigheid: ze moeten zich 
gewaardeerd weten om hun kennis en professionaliteit, maar geen enkele sectorspecialist 
heeft vetorecht.

–  Accepteer een zekere mate van onzekerheid, ook op het moment dat op onderdelen de 
uitvoering al begonnen is. Dat vergt niet alleen een institutionele, maar ook een mentale 
revolutie. Onvoorziene kansen kunnen alleen gepakt worden als je onzekerheid accepteert.

–  Geldstromen lopen doorgaans langs functionele en sectorale lijnen. Maak inzet van die 
middelen dienstbaar aan de gebiedsontwikkeling in plaats van de verkokering bepalend te 
laten zijn. Anders blijven onvoorziene kansen onbenut en worden creativiteit en innovatie 
niet beloond.

–  Gebiedsontwikkeling vraagt om een kritische houding. Zo moet de wetenschap dieper 
gaan graven om inzichtelijk te maken welke ingrediënten gebiedsontwikkeling tot een 
succes maken. Dat is dus meer doen dan het uitvoeren van de gebruikelijke casestudie.  
De vakwereld moet op zijn beurt meer doen dan nieuwe labels plakken als het oude label 
versleten is.
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Ten slotte: personen geven vaak de doorslag. Dat is het meest lastig te sturen, maar we 
mogen dat nooit uit het oog verliezen. Laat ik het bij mezelf houden: natuurlijk moeten 
bestuurders geloven dat ze het verschil maken, anders zouden het geen goede bestuurders zijn. 
Maar een heel enkele keer, bijvoorbeeld in een essay, mogen ze ook best laten doorschemeren 
dat ze soms ook maar naar eer en geweten doormodderen in de hoop dat ze op die ene dag 
hun doel bereiken.

Co Verdaas (1966) is gedeputeerde Ruimtelijke Ordening voor de PvdA in Gelderland. Daarvoor was hij woordvoerder 
Ruimtelijke Ordening in de Tweede Kamer. Hij promoveerde in 1996 op het proefschrift Plannen laten zich niet plannen.

Leve de Turkse groenteman!
Rik Zaal

Voor mijn boek Heel Nederland heb ik de afgelopen vijf jaar veel door Nederland gereisd en in 
vele hoeken en gaten van het land verbleven. Gedurende die periode heb ik mij regelmatig 
verbaasd. Over kleine dingen vaak. Dat er in Brabant en Limburg altijd een cupje koffiemelk bij de 
cappuccino wordt gegeven en dat toen ik een serveerster vroeg: ‘Doen mensen dat er echt in?’, 
zij antwoordde: ‘Dat weet ik niet. Ik heb het nooit gezien.’ Dat ik in Friesland regelmatig  
viskramen tegenkwam waar enige honderden haringen lagen die van tevoren (waarschijnlijk 
de avond ervoor) waren schoongemaakt en dat een van de kraamhouders na mijn opmerking 
dat haringen op die manier behandeld niet meer zo goed smaken, boos antwoordde dat hij 
nog nooit klachten had gehad.
Omdat ik reisde zonder thermoskan en broodtrommel hadden de kleine dingen waarover ik 
mij verbaasde vaak met eten en drinken te maken. Dat ik een koffie afrekende en de dienster 
vroeg: ‘Heeft het gesmaakt?’ Dat ik een espresso vroeg en de kelner zei: ‘Dat is voor het eerst 
dat iemand dat hier bestelt. Is dat in zo’n klein kopje?’ Dat ik een koffie betaalde die 1,70 euro 
kostte, dat ik twee euro gaf en de serveerster vroeg: ‘Zal ik wisselgeld halen?’ Dat het sowieso 
opviel dat serveersters vrijwel nooit een portemonnee bij zich hebben, maar altijd naar de 
kassa moeten lopen, eerst voor de rekening en daarna voor het wisselgeld.
Ik heb wel eens een croissant bij de koffie besteld die als volgt werd opgediend: op een groot 
bord lagen naast de croissant een papieren etui met daarin een mes, een vork en een boter-
mesje, twee pakjes boter, twee plakjes komkommer, twee plakjes tomaat en over de groente 
was wat peterselie gestrooid dat daarvoor heel lang in een potje had gezeten. Heel vaak heb 
ik broodjes besteld waarop ik opmerkelijk lang moest wachten. Ze moesten nog ‘afgebakken’ 
worden. ‘Het duurde even, maar nu heeft u ook lekker vers brood meneer!’ Dat daarna nergens 
naar smaakte. Toen ik eens een heel lekker broodje had gegeten en de kelner had gecompli-
menteerd met: ‘Lekker brood hebben jullie’, kreeg ik de volgende tekst terug: ‘Ja, we hebben 
het ook in het wit; dat vind ik persoonlijk lekkerder, maar dit bruine brood is ook goed.’

Eet- en drinkgelegenheden

Nog een kleine gebeurtenis in het alledaagse leven in Nederland voert mij naar een verbazing 
die over belangrijker dingen gaat: over de inrichting van het land en over de manier waarop de 
bevolking daarin leeft. Ik bevond mij in een groot dorp van zo’n achtduizend inwoners in het 
noorden van het land. Het was halfelf in de ochtend, koffietijd dus in een aloude Nederlandse 
traditie. In het centrum van het dorp, waar druk werd gewinkeld, vond ik nergens een gelegen-
heid waar je koffie kon drinken. Rondvragend ontdekte ik dat de openbare gelegenheden in 
het dorp nooit voor vijf uur in de middag opengingen en dat ik alleen in de supermarkt van 
C1000 koffie kon krijgen. In de C1000? Jawel, daar zou zich een automaat bevinden, waar ik 
gratis koffie kon tappen. En dus heb ik bij de bakker een croissant gekocht, mij daarmee naar 
de C1000 begeven en in de winkel aan een statafel bij het broodje een inderdaad gratis beker 
koffie kunnen drinken.

 1  Het is niet alleen een nietszeggend motto, omdat het een digitaal onderscheid suggereert tussen hetgeen het rijk, de 
provincie of de gemeente zou moeten regelen, maar vooral omdat het motto pas betekenis krijgt als je aangeeft wat er 
dan centraal geregeld moet worden en dat kan nog steeds heel veel zijn.

 2  Zie onder andere: Nota Ruimte, deel 3, p. 192.
 3  Ik heb me er zelf ook schuldig aangemaakt. In mijn eerste baan in de praktijk, bij de gemeente Zwolle, werd de A28, die 

dwars door de stad liep, lange tijd gezien als een hinderlijke barrière en dus moest de weg om de stad gelegd worden. 
Aangezien dat in de Haagse politiek een onhaalbare kaart was en de ligging van de A28 dus een gegeven was voor de 
lokale politiek, had het geen zin meer om nog langer in negatieve termen over de ligging van de A28 te blijven praten. 
Sindsdien is de A28 een hoogdynamische as die het stedelijk weefsel bijeenhoudt.

 4  Zie ook: www.waalweelde.nl.
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Dit is geen uitzonderlijke ervaring. In een van de Friese steden heb ik tijdens een verblijf van 
enige dagen geen enkele eet- en drinkgelegenheid voor vijf uur ’s middags open aangetroffen. 
Een van de tienduizend inwoners vertelde me dat ik pech had dat het winter was. Tijdens het 
toeristenseizoen zouden de etablissementen wel open zijn. Toen ik vroeg of de inwoners van 
het stadje dan nooit zin hadden in koffie of in een broodje, verbaasde hem die vraag zeer.  
Ze hadden thuis koffie, en ook brood en beleg; daarvoor hoefden ze de deur toch niet uit. 

Het eigen huis

Grote dorpen en kleine stadjes dienen in Nederland zo te zien alleen nog als winkelcentrum, 
en wanneer ze in het bezit zijn van bezienswaardigheden als toeristische attractie. De bewoners 
doen snel hun inkopen en slepen die naar hun hol. Thuis wacht de Senseo, de computer, de 
breedbeeldtelevisie en de koelkast. Mensen die er werken hoeven hun werkplek niet te verlaten: 
de plaatselijke fabriek heeft een kantine, de winkels hebben een kleine keuken, de makelaar 
maakt zijn afspraken op zijn kantoor, in het bijkantoor van de bank worden de meegebrachte 
etenswaren in het vergaderzaaltje genuttigd, de fietsenmaker haalt tussen de middag een pak 
melk en wat brood met beleg bij de supermarkt en de gepensioneerde mannen die in vroeger 
tijden in het plaatselijke café tegen twaalf uur in de middag een citroentje met suiker dronken, 
doen dat (als het tenminste mag van de directie) in de recreatiezaal van het bejaardenhuis.
Het openbare leven in veel dorpen en steden in Nederland lijkt niet meer te bestaan. Vrijwel al 
het leven speelt zich af in de huizen van de bewoners. Daar zijn zo veel voorzieningen dat  
niemand voor eten en drinken, voor films en ander amusement, en zelfs voor contact met de 
buitenwereld het huis uit hoeft. Hoe het allemaal komt (amerikanisering, gemakscultuur, het 
computertijdperk, angst, moderne tijden, luiheid, de condition humaine) is aan de mens-
wetenschappen, maar duidelijk is dat Nederland steeds meer geobsedeerd lijkt door het 
wonen. Het eigen huis is een fetisj waaraan veel wordt geofferd. 
Illustratief is wat je ziet als er net een bestaand huis is verkocht. Meteen wordt er gesloopt. 
Het liefst tot de woning binnen vrijwel kaal is, maar in ieder geval gaan de keuken en de bad-
kamer eraan. Ook al functioneren ze nog goed, op de badkamer en de keuken van de vorige 
eigenaar lijkt een vloek te rusten. Ook de rest van het huis krijgt een make-over; nog nooit 
heb ik gezien dat een nieuwe eigenaar alles bij het oude liet en zich daar tevreden mee stelde. 
Ik heb het zelf één keer met een huis gedurfd, waarna ik op het niet verbouwen en niet schil-
deren van de woning veel aanmerkingen kreeg.
Het verafgoden van de woning is nog beter te zien in de nieuwbouwwijken van de steden. 
Wanneer je daar naar binnen kijkt, is het vrijwel alles nieuw wat er blinkt. De modes in 
woninginrichting zijn er goed te volgen; blijkbaar betekent een nieuw huis ook meteen een 
nieuw ameublement met alles wat daarbij hoort. De inrichting zet zich vaak naar buiten voort: 
bij de voordeur staan dan een bankje, een tafeltje, een stoeltje, een paar potplanten en iets 
leuks voor erbij of erop. De meubeltjes zijn niet om op of aan te zitten; ze dienen als siervoor-
werpen. Buiten zitten doe je in de goed afgesloten tuin.

Bouwkunst

Terug naar mijn verbazing. Die heeft geen betrekking op de uitingsvormen van het woonfeti-
sjisme (ze doen maar), maar op het fenomeen zelf. De obsessie met het wonen lijkt te leiden 
tot het verdwijnen van andere menselijke bezigheden, van andere vormen van menselijk 
leven, van andere cultuuruitingen. Zoals het gaan naar de bioscoop, het buitenshuis eten, het 
werken binnen de eigen wijk, het ontmoeten van andere mensen dan de gezinsleden of de 

buren. Daarvoor gaan niet alleen de bewoners van de dorpen en de kleine steden naar de 
grote stad, maar ook de bewoners van de buitenwijken van die grote steden moeten naar het 
centrum van hun eigen stad voor een wat breder menselijk leven.
En dat was nu precies wat de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) van 1990 
wilde veranderen. Weg met de slaapsteden, weg met het antieke modernistische idee dat 
wonen, werken en recreëren stedenbouwkundig van elkaar gescheiden moesten worden.  
De nieuwe wijken dienden een grote mate van stedelijkheid te krijgen, ze moesten deel uit-
maken van de stad, waardoor er als bijkomend voordeel veel minder verkeersbewegingen 
nodig waren. De vinexwijken zouden daarbij een architectuur van hoge kwaliteit krijgen.
Met die bouwkunst zit het over het algemeen wel goed. Er wordt de laatste twee decennia 
hier en daar prachtig gebouwd; in ieder geval is het gemiddelde van een veel hogere kwaliteit 
dan in de jaren zestig, zeventig en een groot deel van de jaren tachtig, toen de verbetering 
werd ingezet. Wie bijvoorbeeld een kijkje neemt in de rond het jaar 2000 gebouwde wijk 
Ypenburg bij Den Haag, ziet degelijke modernistische bouwblokken afgewisseld met de net in 
die tijd in de mode gerakende quasi-jaren-dertigbouw en experimentele bouwkunst, van 
bureau MVRDV vooral. Over het algemeen is de architectuur wel wat saai, maar nergens echt 
storend lelijk.

Stedelijkheid

Waar het niet goed mee zit is de stedelijkheid. Slechts de naar Ypenburg doorgetrokken Haagse 
tramlijn 15 geeft de bewoners een beetje het idee dat ze in een stad wonen, maar verder is 
Ypenburg een wijk waar uitsluitend gewoond wordt. En dan ook nog alleen ’s avonds en in 
het weekend, want overdag is de wijk leeg als een ouderwetse slaapstad van voor de Vinex. 
Nergens is tussen negen en vijf sprake van menselijk leven. Geen wonder, want nergens is een 
APK-keuringsstation, een accountantskantoor, een boekhandel, een bankfiliaal, een bakker, 
een café, een krantenkiosk, een slager, een restaurant, een avondwinkel, een stomerij, een 
lunchroom, een kapper, een ijscoman of een cafetaria. Ook ’s avonds is de wijk uitgestorven. 
Zelfs de hangjongeren gaan waarschijnlijk naar het centrum van Den Haag om te hangen. 
Alleen in het weekend is er leven. Als het mooi weer is tenminste. Dan wordt er flink  
gebarbecued en in de tuin gezeten. Dan is er rook en lawaai. Maar ook dan lijkt de wijk niet  
op een stad. Een vakantiepark lijkt het er eerder.
Alle voorzieningen bevinden zich aan de rand van de wijk in het grote winkelcentrum. Naar het 
ruime parkeerterrein van dat complex rijden elke zaterdag vrijwel alle 30.000 inwoners van 
Ypenburg om de wekelijkse inkopen te doen, zodat het er de rest van de week heel rustig is. 
In al langer bestaande woongemeenschappen met een vergelijkbaar aantal inwoners zoals 
Beverwijk, Boxmeer, Boxtel, Breskens en Bussum, is een en ander geregeld op een manier die 
beter lijkt te passen in de traditie van een Nederlandse leefgemeenschap. Daar werkt nog een 
deel van de bevolking in de gemeente zelf, daar zijn nog winkels om de hoek en daar hoeven 
automobilisten niet naar een grote stad voor een APK.
Niet dat het in Boxtel of Bussum nu zo stads is, maar het streven naar stedelijkheid van de 
Vinex berust eigenlijk ook op het misverstand dat iets dergelijks te bereiken is in van boven 
opgelegde planwijken. Zoiets ontstaat vanzelf, in de loop van vele jaren. Als het al ontstaat. 
Want zelfs de meest stadse stad van Nederland, Amsterdam, bestaat over het algemeen uit 
wijken met een vaak dorps karakter. Meer kan een aangepaste Vinex dan ook niet bereiken: 
wijken met een stedelijk karakter op het gebied van de bouwkunst en een dorps karakter op 
het gebied van de inrichting.
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Prettige mengeling 

De enige vinexwijk in Nederland die in de buurt komt van deze prettige mengeling is het 
Amsterdamse IJburg. Te midden van een grootstedelijke architectuur, die er hier en daar wel 
wat eenvormig uitziet, is een wijk aan het ontstaan — hij is nog niet af — die het dorpse krijgt 
waarin de bewoners zich steeds meer kunnen gaan thuisvoelen. Er is wel een voor de hand 
liggend winkelcentrum met even voor de hand liggende winkels en een Chinees restaurant, 
maar in de rest van de wijk gebeurt meer dan alleen wonen. Tijdens een wandeling aan het 
begin van een middag kon ik op een stuk of drie plaatsen goede koffie krijgen, op diezelfde 
plaatsen kon geluncht worden en onderweg zag ik ook nog drie kappers, een speelgoed- annex 
feestwinkel, een makelaarskantoor, een autorijschool, een bloemenwinkel, een cafetaria,  
een fietsenmaker en een eet- en drinkkiosk. 
Nog belangrijker voor de toekomst van IJburg als stadswijk lijkt me de recente vestiging van 
een Turkse groenteman. Wanneer een kleine zelfstandige de concurrentie met de Albert Heyn 
in het winkelcentrum aandurft, staat de wijk aan het begin van een ontwikkeling die uitstijgt 
boven de woonfunctie. Wanneer het de groenteman lukt en er daarna bijvoorbeeld een 
Marokkaanse slager, een kranten- en tijdschriftenkiosk, een muziekwinkel, een Surinaams 
broodjeshuis, een wijnwinkel en een modezaak zouden volgen, dan lijkt IJburg een echte 
stadswijk te worden, een van de vele levendige stadsdorpen van Amsterdam. 
Het kan ook geen kwaad voor de richting die deze vinexwijk-zoals-de-vinexwijk-bedoeld-is 
opgaat, dat zich een van Nederlands bekendste architectenbureaus, Claus en Kaan, in IJburg 
heeft gevestigd. In het onderstuk van het prachtige pand waar het bureau kantoor houdt, zag 
ik tijdens mijn wandeling een tentoonstelling van een kunstgalerie die daar tijdelijk mocht 
exposeren tot de horecabestemming er was ingevuld. Ook geen slecht idee, zo’n galerie voor 
een woonwijk die een woon-, werk- en leefwijk aan het worden is. Een klein theater en een 
bioscoop zouden het nieuwe stadsgebied nog leefbaarder kunnen maken. Maar wie durft 
zoiets aan?

Markt en overheid

Mij dunkt dat de overheid hier een mooie taak heeft. Die heeft zich in de tijd dat de Vinex in 
werking werd gesteld (in de loop van de jaren negentig) voor een groot deel teruggetrokken 
ten faveure van wat ‘de markt’ werd genoemd en zou zich nu weer krachtiger om de Vinex 
moeten bekommeren. Wanneer we de deskundigen moeten geloven (zie een degelijk en 
woedend artikel van Adri Duivesteijn in Architectuur in Nederland, Jaarboek 1998 – 1999) is de 
Vinex mislukt door de machinaties van ‘de markt’. Projectontwikkelaars konden veel meer 
geld verdienen aan grote woonblokken met eenvoudige gevels en aan winkelcentra met 
steeds dezelfde deelnemers dan aan kavels voor ‘wild wonen’ en aan kleine kantoor- en winkel-
panden. Door de politieke cultuur van die tijd gesteund, maar ook door professionals bij de 
overheid weg te kopen en andere kapitalistische trucs toe te passen, won ‘de markt’ het met 
gemak van de overheid en werden er vinexwijken gebouwd die niet sterk afweken van de 
nieuwbouwwijken van voor de Vierde Nota.
Gesteund door het recente instorten van ‘de markt’ zou de overheid nu de touwtjes weer in 
handen moeten nemen. Door nieuwe vinexwijken in de geest van de nota uit 1990 in te richten 
en door bestaande, halfmislukte vinexwijken opnieuw onder handen te nemen. Maar hoe 
krijg je een Turkse groenteman in Amersfoort-Vathorst, hoe een Marokkaanse slager in 
Arnhem-Schuytgraaf, hoe een bioscoop in Ypenburg? Door die voorzieningen te financieren, 

lijkt me, zoals de overheid ook andere voorzieningen financieel mogelijk maakt. Door wat 
geld te leggen bij die bioscoop, door de Marokkaanse slager en de Turkse groenteman drie 
jaar lang geen huur te rekenen bijvoorbeeld. Want zo’n groenteman is net zo belangrijk als 
kunst in de openbare ruimte, als een crèche, als een parkje en als een verkeerslicht, zaken die 
allemaal door de overheid worden gefinancierd. En als de VVD of de Albert Heyn gaat zeuren, 
gewoon niets van aantrekken of wat wetten aanpassen. ‘De markt’ is lang genoeg de baas 
geweest.

Rik Zaal maakte jarenlang programma’s voor radio en tv, was medewerker van tijdschriften en kranten, en was  
schrijver van enkele boeken. In 2009 verscheen Heel Nederland, een boek in twee delen, dat door zijn uitgeverij  
De Arbeiderspers wordt getypeerd als ‘de omvangrijkste gids ooit over Nederland geschreven’.
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Top op een brede basis 
Anna Vos

Wie is eigenlijk de opdrachtgever?

Bij het schrijven van dit artikel raakte ik meer en meer verstrikt in de vraag wie bij gebieds-
ontwikkeling nu eigenlijk als de ware opdrachtgever moet worden gezien. Want is een 
opdrachtgéver niet dikwijls tegelijkertijd opdrachtnémer van een andere partij, bijvoorbeeld 
een gemeente? Of een provincie? Of ligt die relatie toch weer anders? En: wat is eigenlijk het 
product bij gebiedsontwikkeling? Welk resultaat van de interactie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer wordt bij de Gouden Piramide beoordeeld? Waarvoor krijgt een opdracht-
gever bij een goed gelukt project een pluim? 
Zo eenvoudig als de situatie is bij het realiseren van gebouwen, zo ingewikkeld ligt dit bij 
gebiedsontwikkeling. Dat wordt zeker duidelijk als we het concrete resultaat — een groen, 
blauw, rood of meerkleurig gebied, landelijk of stedelijk, waar we fysiek doorheen kunnen 
lopen — als uitgangspunt nemen om het succes van het opdrachtgeverschap aan af te meten. 
Het kost onnoemelijk veel inspanning om een stads- of dorpsuitbreiding, een stedelijke  
herstructurering of een landschappelijke inpassing van een infrastructurele voorziening tot 
een goed einde te brengen. Dat geldt voor alle participanten in het totstandkomingsproces. 
Bij omvangrijke en gecompliceerde projecten zijn dit vaak meerdere overheden (met bevoegd-
heden op verschillende schaalniveaus, van provincie tot stadsdeel) én meerdere marktpartijen 
— corporaties, ontwikkelaars, beleggers en particuliere eigenaren. Deze grote geschakeerdheid 
aan deelnemers geldt ook voor de ontwerpers. Vooral bij langdurige projecten zijn er tijdens 
de verschillende fases van een project vaak meerdere stedenbouwkundigen, landschapsbureaus 
en architectenbureaus betrokken. Bij een aantal gebieden in Nederland, zoals de Bloemendaler-
polder tussen Weesp en Muiden of Park Brederode in Bloemendaal, kan beter de vraag gesteld 
worden welk ontwerpbureau er níet aan heeft gewerkt!
Het is kortom druk op het front van de gebiedsontwikkeling. En het is ook druk op het front 
van het opdrachtgeverschap… 

Verwarring ten top: stedenbouwers en architecten als (mede)opdrachtgever? 

Mijn verwarring wordt ten top gevoerd door een persbericht van 18 juni. Uit de mail: ‘MVRDV 
en Stadgenoot geven 24 internationale architectenbureaus opdracht gebouwen te ontwerpen 
voor Olympiakwartier Almere. (...) De projecten zullen worden uitgevoerd door een groep 
ervaren bouwbedrijven onder supervisie van MVRDV en Stadgenoot. (…) Dit gezamenlijke 
opdrachtgeverschap is een nieuwe, experimentele vorm van projectontwikkeling.’ Een archi-
tectenbureau als opdrachtgever? De wereld op zijn kop. Of is het alleen maar verwarrend  
taalgebruik? 
Dit bericht staat niet geheel op zichzelf. Iets soortgelijks speelt ook bij de gemeente Langedijk, 
die met de woonwijk Twuyverhoek een van de genomineerden is van deze ronde van de 
Gouden Piramide. Op de website van de rijksprijs valt te lezen dat in Langedijk de marktpartijen 
als het ware werk uitvoeren in opdracht van de gemeente en hun stedenbouwkundige  

adviseurs. De gemeente heeft samen met het stedenbouwkundige bureau SVP de regie in 
handen gehouden, de lokale wensen en meningen in de plannen geïncorporeerd en pas na de 
architectenkeuze de ontwikkelaars bij het bouwproces betrokken.
Deze constructie werpt op zijn minst vragen op: zijn deze plannen inderdaad helemaal door 
de gemeente en de stedenbouwkundige opdrachtnemer van de gemeente bepaald? Wie is de 
opdrachtgever van de architecten? Als het niet de marktpartijen zijn, is het dan de gemeente 
of de stedenbouwer? Vervullen de marktpartijen eigenlijk vooral de rol van aannemer? Wie is 
dan de opdrachtgever van die aannemers? Neemt de gemeente ook de afzetrisico’s voor haar 
rekening? Kortom, het lijkt erop alsof de rol van marktpartijen in Langedijk sterk is verkleind 
ten faveure van de rol van de overheid en haar adviseurs. Het zijn vragen waarop ik spoedig 
antwoord hoop te krijgen om te zien of dit ‘omgekeerde opdrachtgeversproces’ ook echt  
realiteit is. Bijvoorbeeld na het uitkomen van dit boek over de Gouden Piramide 2009. 

Wie betaalt, bepaalt

Wie kent de uitdrukking niet: wie betaalt, bepaalt. Hij wordt meestal gebruikt als uiterste  
redmiddel wanneer iemand zijn positie van beslisser ofwel ‘echte’ opdrachtgever wil claimen, 
wanneer inhoudelijke argumenten ontbreken of natuurlijk gezag tekortschiet. 
Vanzelfsprekend is het gebruik van dit cliché een zwaktebod. Maar dat doet aan de juistheid 
van de uitspraak niets af. Als we op zoek zijn naar de ware opdrachtgever moeten we op zoek 
gaan naar degene die betaalt. Dat wil zeggen naar degene die de risico’s van de investering 
neemt. Bij gebouwen is dat zo, bij gebiedsontwikkeling ook. 
Het feit dat iemand juist wél beschikt over inhoudelijke argumenten of een visie of natuurlijk 
gezag, bijvoorbeeld een gerenommeerd architect of stedenbouwkundige met een aanzienlijke 
staat van dienst, brengt hem of haar nog niet in de positie van opdrachtgever. Dat is een  
mystificatie, want zo iemand is en blijft toch een adviseur. En die draagt geen (financieel)  
risico voor de gedane investeringen.
Er is natuurlijk een uitzondering op de regel ‘wie betaalt, bepaalt’: de overheid in haar rol als 
wet- en regelgever. De belangrijkste instrumenten om haar publieke verantwoordelijkheid 
gestalte te geven zijn het bestemmingsplan, de bouwvergunning en de welstandstoets. 
Maar het gaat bij het zoeken van de risicodrager om het echte bouw- en inrichtingsproces in 
de praktijk en dan blijft de vraag: wie zijn bij gebiedsontwikkeling de partijen die betalen en 
dus bepalen? 

Overheid en marktpartijen: wie staat vooraan? 

De twee hoofdrolspelers bij gebiedsontwikkeling zijn de overheden en de marktpartijen. 
Gebiedsontwikkeling is een langjarig traject van grondexploitatie en vastgoedontwikkeling 
na en naast elkaar. Welke partij daarin welk deel voor zijn rekening neemt kan sterk verschillen. 
Dat is afhankelijk van de politieke situatie, het grondeigendom en de overeengekomen 
samenwerkingsconstructie.
De rolverdeling tussen overheden en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling is voortdurend 
aan verandering onderhevig (geweest). In de jaren dertig van de vorige eeuw namen de  
particuliere bouwers het voortouw nadat de overheid, de gemeentelijke woningbedrijven en 
de zelfstandige toegelaten instellingen (corporaties en woningstichtingen) de vijf decennia 
vóór en de twee decennia ná het aannemen van de Woningwet in 1901 de productie van 
woonwijken — de essentiële bouwsteen van stadsontwikkeling — hadden gedomineerd. 
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Eenzelfde omslag zien we in de jaren tachtig van de vorige eeuw: de rol van de markt werd 
toen steeds sterker. In de naoorlogse periode waren de overheden nog prominent aanwezig 
geweest, zowel bij de stadsuitbreidingen als bij de stadsvernieuwing. Maar sinds ongeveer 
het midden van de jaren tachtig heeft de overheid letterlijk veel terrein vergeven aan markt-
partijen, vooral in de stadsuitbreiding. Echter, eveneens bij de binnenstedelijke gebieds-
ontwikkeling deden projectontwikkelaars hun intrede, nadat in de jaren zeventig en tachtig  
de stadsvernieuwing nog vooral door de overheid werd gestuurd, met de corporaties in de 
uitvoerende rol. 
In de jaren tachtig verschuift tegelijkertijd de aandacht van de sociale invalshoek — van het 
bouwen voor de buurt — naar de kwalitatieve invalshoek: het ontwerp wordt belangrijk.  
De afdelingen stedenbouw bij de gemeenten werden populair, de bloemrijke stadsvisies om 
marktpartijen te verleiden rolden uit de kleurenprinters met als gemeenschappelijke bood-
schap: investeer hier! 
Het rijksbeleid ten aanzien van de grotere stadsuitbreidingen, zoals in samenspraak met de 
lagere overheden geformuleerd in de Vinex (1993), versterkte de macht van marktpartijen 
alleen maar. De beleidsnota van de rijksoverheid maakte namelijk impliciet duidelijk waar de 
stads- en dorpsuitbreidingen zouden komen. Met als gevolg dat er nogal wat partijen gronden 
aankochten van boeren om daarmee hun positie zeker te stellen. 
Zo populair als de stadsuitbreiding in de groene weide was en is, zo moeizaam komen inves-
teringen in de binnenstedelijke gebieden tot stand. Tot op de dag van vandaag is dat het geval. 
De processen binnen de bestaande gebouwde omgeving kennen een veel langere looptijd  
en een veel hoger risicoprofiel, omdat men veel eerder te maken krijgt met mondige burgers, 
milieuaspecten, archeologische vindplaatsen en de bescherming van cultuurhistorische  
waarden.
Stak de overheid met de Vinex op planologisch gebied nog haar nek uit, de stedenbouwkundige 
rol van de overheid is daarna sterk verzwakt. Het aandeel projectmanagers groeide, het aandeel 
ontwerpers bij de gemeenten nam omgekeerd evenredig af. Veel van de stedenbouwkundige 
expertise is in de jaren negentig afgevloeid naar zelfstandige adviesbureaus voor stedenbouw 
en landschapsontwerp. De professionaliteit van de lagere overheden heeft daardoor sterk aan 
kracht ingeboet. Veel marktpartijen gingen die expertise vanaf dat moment zelf in huis halen, 
omdat voor conceptontwikkeling die stedenbouwkundige en architectonische kennis immers 
onmisbaar is. 
De laatste jaren, en recentelijk versterkt door de economische en financiële crisis, is het  
wantrouwen tegenover de markt sterk gegroeid. Veel gemeenten voelen zich gesterkt in hun 
behoefte het heft weer in eigen politieke hand te nemen. Vooroordelen jegens projectont-
wikkelaars worden aangewakkerd, en er wordt zelfs een sfeer van wantrouwen gecreëerd.  
De verleidingsstrategieën van eind jaren tachtig om marktpartijen te lokken zijn in hun tegendeel 
omgeslagen. Marktpartijen worden nu soms zelfs geweerd bij woningbouwprojecten. 
Particulieren moeten zelf direct opdrachtgever worden. De overheid zal hen daarin faciliteren. 
Maar hoe groot kan het aandeel particuliere opdrachtgevers zijn in de totale woningbouw-
opgave? Hoe komen dan gemengde en gestapelde projecten tot stand? Voor complexere  
stedenbouwkundige structuren dan de ‘vrije kavels’ zijn hoe dan ook professionele partijen 
nodig die het ontwikkelrisico willen nemen. 

De essentie van ontwikkelen: risico nemen

Er zijn, zoals gezegd, vele partijen bij gebiedsontwikkeling betrokken. Maar er is maar één 
partij die substantieel investeert in andere zaken dan directe loonkosten: de ontwikkelaar. 
Dat is de essentie van het vak van projectontwikkelaar. Dat is ook het cruciale verschil met de 
rol van andere betrokken partijen, zoals de beleggers en de gemeenten. Het nemen van risico 
veronderstelt kennis van de markt: wie gaat mijn product kopen zodat ik wat terugzie van 
mijn investeringen? Welke belegger wil dit winkelcomplex of kantoorgebouw in portefeuille 
nemen? Wat stellen zij voor eisen aan het product en aan de stedenbouwkundige context? 
Dát (kortetermijn)risico nemen, dat is in essentie ontwikkelen.
Bij beleggers ligt dit anders. Zij kunnen risico’s spreiden en middelen op lange termijn. Het is 
pas sinds kort dat beleggers ook zelf mogen ontwikkelen. De langduriger betrokkenheid van 
beleggers is soms een reden voor gemeenten om hen meer te vertrouwen dan de zogenaamde 
hit-en-run-projectontwikkelaar. Kwaadwilligen zijn er natuurlijk altijd en overal, maar alle 
projectontwikkelaars over één kam scheren is op zijn minst karikaturaal. Bovendien zijn  
projectontwikkelaars zeker bij gebiedsontwikkeling ook langer bij één project betrokken 
omdat een zorgvuldige procesgang en complexe omstandigheden dit steeds meer vereisen.
Gemeenten, die andere partij, lopen die geen financiële risico’s? Natuurlijk speelt een 
gemeente een rol vergelijkbaar met een private partij wanneer ze grondeigenaar is. Maar een 
echt risico kan dat nauwelijks genoemd worden. Inderdaad, er kan geld verloren worden of 
minder verdiend, een wethouder zou moeten aftreden, maar dat is toch iets anders dan een 
bedrijf dat omvalt. 
En architecten en stedenbouwers, met alle respect voor de beroepsgroep waarvan ik zelf deel 
uitmaak: we zijn gewoon niet meer dan adviseurs. 

De echte opdrachtgever kent de prijs van hoge ambities

Soms is een gemeente grondeigenaar, maar altijd heeft een gemeente publieke taken. Vanuit 
die publieke rol hebben gemeenten alle recht om ambities en intenties te koesteren en uit te 
dragen en om minimale kwaliteitseisen te stellen. Ze hebben misschien zelfs wel de morele 
plicht om maximale kwaliteit te stimuleren. Dat is in essentie ook vanouds de rol van welstand, 
waar het gebouwen betreft. In geval van gebiedsontwikkeling hebben supervisoren vaak die 
rol. De overheid draagt dus een grote verantwoordelijkheid voor de compositie en kwaliteit 
van de gebouwde omgeving en is vanuit die positie gesprekspartner van de ‘echte bouwers’. 
Het besef dat het een andere partij is die betaalt, ontbreekt echter wel eens. Dan meet de 
gemeente zich de rol aan van opdrachtgever: jullie mogen hier iets bouwen, maar alleen op 
onze condities… Ten onrechte, want de gemeente is in essentie, naast regelgever, vooral een 
gelegenheidsgever. 
De realiteit is dat kwalitatieve ambities alleen maar in nauwe samenwerking en onderling ver-
trouwen en vanuit respect voor elkaars positie gestalte kunnen krijgen. Een gemeente wil het 
beste voor de stad, een marktpartij kent het spanningsveld van kosten, kwaliteit en opbrengs-
ten. Anders gezegd: een ‘echte’ opdrachtgever heeft ambities, houdt daar ook zo veel moge-
lijk aan vast, maar kent daarvan ook de prijs en het risico. Want iemand anders moet die prijs 
ook weer willen en kunnen betalen. 
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De contradictie van competities: een rem op creativiteit en samenwerking

De verwarring als zou de overheid opdrachtgever zijn van gebiedsontwikkeling wordt versterkt 
door het fenomeen van prijsvragen en competities. Gemeenten hebben een plek te vergeven, 
wat ze in de positie plaatst van voorwaardensteller. Die en die mag het doen, want die biedt 
de beste waar voor het minste geld. Tja, dat zou logisch zijn als een overheid een echte 
opdrachtgever was… Maar de gemeente wil én de beste waar én de beste prijs! 
Hier komt de dubbele rol van de overheid direct om de hoek kijken. Vanuit haar publieke ver-
antwoordelijkheid wil ze verdergaande eisen stellen, die ‘het beste’ voor de stad garanderen. 
Als ‘private’ partij (namelijk als grondeigenaar) wil ze terecht het hoogste bod, want dat is  
uiteindelijk het beste voor de gemeentekas. Het is duidelijk: de gemeente heeft twee petten op. 
De huidige gunningpraktijk verloopt vaak teleurstellend. De Europese regelgeving, die  
competities boven een bepaalde projectomvang verplicht stelt om eerlijke concurrentie te 
bevorderen, doet daar nog eens een schepje bovenop. Angst voor onzekerheden en onzuiver-
heden in het selectieproces leidt maar al te vaak tot zeer strikte omschrijvingen. De opgave is 
‘heilig’. Het is kiezen of delen. Daarmee wordt de inbreng vanuit de specifieke expertise van 
marktpartijen uitgesloten. Optimalisaties, om überhaupt aan een minimaal grondbod te kunnen 
voldoen, zijn taboe, want dat zou een inbreuk op de regels betekenen, wat vervolgens zou 
kunnen uitmonden in juridische procedures. Een bekend voorbeeld is de Europese aanbesteding 
voor het stadscentrum van Leidsche Rijn in 2008, waar vier van de vijf partijen moesten  
afhaken. In feite was de competitie daarmee uitgehold tot een simpele aanbesteding op basis 
van de financiële bieding. Maar dan mag je — gegeven de strakke omschrijving — eigenlijk de 
kandidaten niet óók vragen om een inhoudelijke visie. Dat is alleen maar een enorme kapitaal-
verspilling. Een A4’tje met het bod zou dan eigenlijk genoeg moeten zijn. 
De gangbare percentageafspraken — de scores op stedenbouw, proces en financiën tellen 
voor respectievelijk x-procent, y-procent en z-procent mee — zijn vooral verhullend en een 
garantie op een compromisuitkomst. De combinatie van de beste waar en het hoogste bod 
ligt immers niet voor de hand. 
Er zou veel aan gelegen zijn wanneer gemeenten — gegeven een bepaald programma op een 
bepaalde plek — helderheid betonen en een duidelijke keuze maken: hetzij selecteren op prijs 
(vanuit de ‘private’ rol), hetzij op inhoud (vanuit de publieke rol). Bij de selectie op prijs komt 
de interpretatie van het programma later, en dan kan de gemeente haar publieke rol nog ten 
volle benutten. Bij de selectie op inhoud is de interpretatie van het programma leidraad voor 
de selectie en is de prijs resultante van latere onderhandelingen. Het is dus essentieel dat er 
op voorhand gekozen wordt voor één uitgangspunt. Met de winnaar wordt dan vervolgens in 
alle openheid gesproken en onderhandeld over het andere aspect. Dat heet samenwerking. 

Een tafel heeft minimaal drie kanten

Het is geen toeval dat mijn eigen inmiddels meer dan dertigjarige carrière de veelheid aan 
posities in de stadsontwikkeling weerspiegelt. Gestart als architect ben ik in de jaren tachtig 
als stedenbouwkundige bij de gemeentelijke overheid terechtgekomen, om vervolgens naar 
een adviesbureau en vandaar naar een marktpartij over te stappen, waar ik nu nog werk. Bij MAB 
Development, inderdaad, samen met de gemeente en een collega-ontwikkelaar genomineerd 
in deze ronde van de Piramide voor het stadshart van Almere. Dat is toeval. Ik schrijf dit essay 
ook niet vanuit mijn ervaring met Almere, aan dat proces heb ik nog maar nauwelijks deel 

mogen hebben. De eer komt absoluut aan anderen toe. Ik schrijf dit essay vanuit de — letterlijk — 
veelzijdige ervaring die ik heb opgedaan door aan meerdere kanten van de stadsontwikkelings-
tafel te hebben gezeten.
Het combineren van wat ik door de jaren heen vanuit verschillende posities heb ervaren,  
in één project, dát is alles bij elkaar de essentie van de samenwerking die voor een goede 
gebiedsontwikkeling noodzakelijk is. Het gemeenschappelijke doel is de motor van de 
samenwerking. Om die motor draaiend te houden, is vooral kracht nodig en de erkenning van 
elkaars kunde. Terugvallen op macht, op positie, is uiteindelijk een zwaktebod, dat goede 
samenwerking fundamenteel aantast. Bij een goede samenwerking worden verschillende 
belangen niet ter zijde geschoven, maar gerespecteerd, begrepen. Het bouwen aan onderling 
vertrouwen, dát is het geheim van samenwerken. En dat heeft in ‘de casus Almere’ tot een 
mooi resultaat geleid.

Het succes van Almere

Het overall plan voor het nieuwe centrum was het resultaat van een ontwerpprijsvraag, uitge-
schreven door de gemeente en gewonnen door het Office for Metropolitan Architecture (OMA). 
Daarna heeft de gemeente Almere MAB en Blauwhoed uitgenodigd om de haalbaarheid van 
de winnende visie te onderzoeken en nader uit te werken in een plan. Bij die uitwerking is er 
voldoende ruimte gevonden om de commerciële haalbaarheid te garanderen. Maar meer nog: 
het concept is in de samenwerking met de marktpartijen op drie punten versterkt. Er is meer 
hiërarchie en verschil aangebracht in de openbare ruimte, onder andere door het creëren van 
verschillende pleintjes in het plan. Verder is de marktkennis van de toekomstige gebruikers in 
de opzet geïncorporeerd en, als derde punt, zijn de verbindingen met de bestaande stad en 
het Weerwater geoptimaliseerd door het maaiveld te buigen, zodat routes als vanzelfsprekend 
doorlopen. Deze optimalisatieslag is te danken aan de openheid die er is betracht op alle  
fronten, inhoudelijk en financieel. Maar ook de heldere bestuurlijke aansturing, van zowel 
gemeentezijde als private zijde, is daarvoor verantwoordelijk geweest. De verschillende partners 
hebben tien jaar lang, van 1997 tot 2007, vanuit een gezamenlijk doel geopereerd en ieder 
hun verantwoordelijkheid genomen. Vanuit die instelling zijn door de marktpartijen, verenigd 
in de Almere Hart CV, gerenommeerde architecten geselecteerd en aangestuurd in hun uiterst 
ingewikkelde puzzelstukken. OMA, met Floris Alkemade als drijvende kracht, is voortdurend 
betrokken gebleven om gemeente, marktpartijen en architecten scherp te houden. 
De goede samenwerking sloot allerminst heftige discussies uit. Dat is ook nodig, want alleen 
uit wrijving komt glans voort, zoals de bekende uitdrukking luidt. De partijen hebben elkaar 
loyaal tegenslagen en gloriemomenten gegund.

De Gouden Piramide voor krachtige samenwerking

Wie betaalt, bepaalt. Dat is zo bij het opdrachtgeverschap. Zeker bij gebouwen. Maar bij 
gebiedsontwikkeling is er meer nodig dan een krachtige inbreng van een investeerder om een 
optimaal resultaat te bereiken. Daarvoor zijn aan alle kanten van de tafel goede bestuurders 
en goede professionals vereist, zowel bij de overheid als bij de marktpartijen als bij de  
adviseurs. Misschien past een prijs voor goed opdrachtgeverschap daarom niet zo goed bij 
gebiedsontwikkeling.
Het succes van geslaagde projecten wordt terecht door velen geclaimd: de architect, de  
ambtenaren, het gemeentebestuur, de ontwikkelaar, de adviseurs, de aannemer. ‘Dat is mijn 
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project, daar heb ik aan gewerkt, het succes is (mede) mijn verdienste.’ Bij gebiedsontwikkeling 
is het druk met glunderende opdrachtgevers en opdrachtnemers als het project een succes 
blijkt te zijn.
Maar aan de basis van het succes ligt meestal niet de inbreng van één partij, maar de samen-
werking tussen álle partijen. Daarom pleit ik er van harte voor om de Gouden Piramide voor 
inspirerend opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling om te dopen in een Gouden 
Piramide voor krachtige samenwerking. En dan zijn wat mij betreft nog altijd alle genomi-
neerde projecten voor deze ronde in de race, als tenminste alle projectbetrokkenen mogen 
meedelen in de eer die ze verdienen. 
De vorm van deze prijs is al uitgelezen: een top op een brede basis. 

Anna Vos is sinds 2005 architect-director van Studio MAB, de interne ‘adviseur’ voor stedenbouw, architectuur en  
grafisch ontwerp binnen MAB Development. Studio MAB is betrokken bij acquisities en projecten, van concept-
ontwikkeling tot realisatie, in Nederland en in de andere Europese vestigingen van MAB.



Opdracht en ontwerp



3938

Inzendingen en jurering
‘Van sfeervol klassiek tot eigenwijs modern’ is al jarenlang de slogan van een bekende meubel-
zaak in Amsterdam. Deze reclameleus zou ook van toepassing kunnen worden verklaard op 
de 45 inzendingen gebiedsontwikkeling voor de Gouden Piramide 2009.1 Laatmodernistisch, 
neoclassicistisch, postmodern, traditioneel, romantisch, retro, sober-technisch, arcadisch, 
monumentaal — alle beschikbare vormentalen en sferen waren in de plannen aanwezig.  
Het overzicht van alle ingezonden projecten maakte nog eens duidelijk dat de jarenlange 
overheersing in Nederland van de ontwerpopvattingen van de Moderne Beweging al een tijdje 
achter ons liggen. Van het ‘Cuba van de modernistische architectuur’ is Nederland in ruim één 
decennium een land geworden waar de ‘ieder wat wils’-opvatting in alle disciplines van het 
ruimtelijk ontwerp manifest is geworden. Dit is niet de plaats om dieper in te gaan op de oorzaak 
van deze opmerkelijke culturele omslag (internationalisering, regionalisering, veranderde 
ontwerpopleidingen, beleveniseconomie, consumentisme), maar het maakt de constatering 
er niet minder waar om. De jury werd in ieder geval geconfronteerd met zo’n grote verscheiden-
heid aan plannen dat bij het begin van het juryproces wel enige hoofdbrekens werden voorzien.
Dat gold zeker voor de sóórten gebiedsontwikkeling.2 De ingezonden projecten gaven de  
volgende inhoudelijke variatie te zien: acht gebiedsplannen met als thema landschap en 
natuur, zes infrastructurele projecten, tien woonwijken, acht herstructureringsplannen, zeven 
projecten met als thema landschap en architectuur en zes centrumplannen. Het spectrum  
liep van pure natuurontwikkeling in een landelijke omgeving tot de aanleg van een nieuwe 
provinciale weg met 28 civiele kunstwerken in de Randstad. De vergelijkbaarheid leek een  
lastige zaak te worden.

Een greep uit de toelichtingen

De inzendingen bestonden uit twee onderdelen: een beeldende illustratie van het resultaat en 
een beschrijving van de verwezenlijking van het project vanaf het allereerste initiatief. Wat de 
tekstgedeelten betreft was de jury van mening dat de beschrijving van het projectresultaat — 
met de objectieve gegevens — beter was verzorgd dan de beschrijving van het proces van 
opdrachtgeving. Wat uiteraard jammer is, omdat de Gouden Piramide de rijksprijs is voor het 
inspirerend opdrachtgeverschap. Toch doemt — zij het aarzelend — uit de verhalen een beeld 
op van veelal geëngageerde vakmensen, betrokken bestuurders en participerende gebruikers 
die vaak over een aanzienlijke periode veel energie hebben gestoken in hun ‘operatie’ en 
meestal met onverholen trots het resultaat willen tonen. De aangeroerde onderwerpen,  
problemen en opdrachtsituaties zijn zo divers en tekenend dat dit een korte impressie van  
de toelichtingen rechtvaardigt. 
Het Nederlands Instituut voor Radioastronomie, ASTRON, formuleerde voor zichzelf de volgende 
‘hoofdopdracht’: ‘Vind (…) een gebied van circa 400 hectare, dat aaneengesloten is, vlak, 
open, geen bebouwingen heeft, geen bomen en geen storingsbronnen zoals hoogspannings-
leidingen, snelwegen, spoorwegen, industrie, enzovoorts. En verwerf dit gebied en richt het 
in voor twintig centrale antennestations met kabelinfrastructuur.’ Een uitzonderlijke 
opdracht, die in het overvolle Nederland zonder meer tot de verbeelding spreekt. 

Ook in het landelijk gebied, maar geheel verschillend van karakter, is het herinrichtingsproject 
Hezingen-Mander bij Tubbergen in Noordoost-Twente. Het project behelst zowel landbouw-, 
natuur-, recreatie- als wateropgaven. Het gebied kampte met ernstig achterstallig onderhoud 
omdat de ruilverkavelingsplannen aan het einde van de jaren zestig aanleiding waren geweest 
tot een soort ‘boerenoorlog’. Uit de inzending: ‘Op 21 december 1971 dromden honderden 
boeren samen voor de tent waar gestemd zou worden. Schermutselingen ontstonden. 120 man 
mobiele brigades uit Apeldoorn, Nijmegen en Zwolle, werden met een spuitende gierwagen 
op afstand gehouden. Tegen de avond liep het helemaal uit de hand. Traangasgranaten en 
stenen vlogen door de lucht. De ME voerde een grote charge uit en dreef de demonstranten 
naar het centrum van Tubbergen. Een brandbom bij burgemeester L.P.H. Schepers veranderde 
zijn erker in één vuurzee.’ Het resultaat was een status-quo in het gebied die bijna veertig jaar 
duurde. Gezien het voorgaande is het niet onlogisch dat de gemeente het dit keer heel anders 
aanpakte. Met een bottom-upbenadering (keukentafel gesprekken, inschakeling van een 
gebiedsmakelaar, vrijwillige kavelruil) heeft men het gebied van 2.000 hectare nu toch met 
veel beleid op de schop kunnen nemen.
Het creëren van een nieuw centrum voor Almere, dat moet uitgroeien tot de vijfde stad van 
Nederland, is vanzelfsprekend gebiedsontwikkeling van een totaal andere orde. In 1997 
besluit de gemeente tot de bouw van het nieuwe stadshart en gaat daarbij een samenwerkings-
verband aan met twee ontwikkelaars. Maar onder speciale voorwaarden: ‘Bij de bouw van het 
Stadshart wordt samengewerkt met ontwikkelaars van naam en faam, die geen vaste band 
hebben met een uitvoerend bouwbedrijf, die een langdurige verbintenis met de gemeente 
aan willen gaan, en — heel belangrijk — bereid zijn om op basis van een volledig open boek-
houding zaken te doen.’ Ter vermijding van de schadelijke gevolgen van het jobhoppen:  
‘Ook wordt er doelbewust voor gezorgd dat bij elke partij een paar personen van begin tot 
eind bij het hele project betrokken blijven zodat de continuïteit van kennis, ervaring en  
commitment is gewaarborgd en het afschuiven van verantwoordelijkheden op voorgangers 
of opvolgers vermeden wordt.’ Maar wat nog kon in 1997, ligt nu alweer anders: ‘Jammer is 
dat een dergelijke goede manier van samenwerken gebaseerd op onderling vertrouwen en 
gebruikmakend van een ieders expertise binnen de huidige Europese Aanbestedingsregeling 
een stuk lastiger is geworden.’
Eveneens binnenstedelijk is de nieuwe woonbuurt ’t Haegsch Hof, niet ver van het ministerie-
kwartier, hartje Den Haag. Opdrachtgever Blauwhoed herstructureerde het terrein van een 
voormalige drukkerij tot ‘opgetilde’ ruime woningen met terrassen boven een parkeervoorzie-
ning. Het project in historische stijl kende een ‘voorspoedige verkoop’ en ‘heeft geleid tot een 
bovengemiddelde waardestijging van het onroerend goed’. Positieve woorden door de indiener 
van het plan. Dat laat onverlet dat ook enige minder geslaagde aspecten — heel sportief — 
worden erkend. De opdrachtgever: ‘Bij sommige buitenruimten is de lichtinval niet optimaal. 
Bij de stadswoningen is de woonruimte op de begane grond aan de kleine kant en daarmee 
niet optimaal als woonruimte te gebruiken. Er is veel geld gestoken in de detaillering van het 
metselwerk, zoals bij de daken van de hoekwoningen en het torentje, maar het toepassen van 
diepere neggen zou op de binnenterreinen tot een gevel met meer plasticiteit hebben geleid.’ 
Als laatste voorbeeld: het realiseren door een woningstichting van een nieuwe woonwijk met 
vierhonderd woningen aan de rand van het buitengebied in de Brabantse gemeente Eersel.  
Bij de opzet van de wijk werd een grote mate van functiemenging nagestreefd en tegelijker-
tijd werd er geanticipeerd op de vergrijzing van Nederland. Uit de toelichting: ‘De nieuw te 



4140

bouwen wijk is bedoeld voor alle leeftijden: voor starters op de woningmarkt, gezinnen met 
kinderen, doorstromers, gepensioneerden en senioren die zorg nodig hebben.’ In een centraal 
gelegen ‘serviceplein’ worden de zorgvoorzieningen, de appartementen voor ouderen en 
gehandicapten, en een kinderdagverblijf geprojecteerd. Men probeert daarbij bewust amodieus 
te zijn en de voorzieningen voldoende toekomstwaarde te geven door een ‘visiebestendig plan’ 
te maken. Een opvallend rake formulering, die de jury de nodige stof voor discussie bezorgde.

De jury

Terloops werd in het voorgaande al gewag gemaakt van het werk van een jury.  
Hoe zag de jury er uit?
De samenstelling was als volgt (op de foto van rechts naar links):
Liesbeth van der Pol  rijksbouwmeester, voorzitter3

Paul Toornend  architect
Roelof Bleker  wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Cultuur, Enschede
Sjoerd Soeters  architect
Michiel Wagenaar  docent Universiteit van Amsterdam
Dick Regenboog  associate partner Ecorys Nederland
Bregtje van der Haak  documentairemaker
Michelle Provoost  architectuurhistoricus

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en jurysecretaris Ton Idsinga hadden geen stemrecht. 
De leden van de jury werden door de minister van VROM benoemd.

Pompoenen

Na het regelen van enkele procedurele zaken4 werd de traditionele vraag gesteld: wat was de 
algemene indruk van de jury over de kwaliteit van de inzendingen? En hoe werd de inbreng 
van de opdrachtgevers bij de realisering van de projecten gewaardeerd? De jury kon hier 
direct op reageren, omdat het complete pakket van 45 inzendingen twee weken tevoren door 
de projectorganisatie aan hen was toegezonden. De toegankelijkheid van de inzendingen was 
vergroot door het analytische voorwerk van een ingestelde Technische Commissie.5 
De inzenders / opdrachtgevers waren: projectontwikkelaars (6), gemeenten (12), corporaties (5), 
waterschappen (2), meer partijen (12), provincies (2) en bedrijven / instellingen (6).
Hoewel er allerminst sprake was van eenstemmigheid, waren de juryleden gemiddeld genomen 
gematigd positief. Weinig plannen sprongen er echt positief uit, het gemiddelde was degelijk 
en redelijk van kwaliteit, slechts enkele werden onvoldoende gevonden. Wat die laatste  
categorie betreft, gold dit ook voor de wijze van presentatie. Zo waren er enkele inzendingen 
bij van projecten die zo goed als af waren, maar waarvan alleen artist impressions, geprinte 
computersimulaties of gefotoshopte situaties waren ingestuurd, zodat de jury maar moest 
raden hoe de gebouwde realiteit er uit zou zien. Deze inzendingen konden logischerwijs niet 
echt op een warm onthaal rekenen.
Een jurylid vond de meeste projecten wel goed, maar ook meestal aangepast en behoudend. 
De ‘doorkijk naar een andere tijd’ werd gemist, de ‘generositeit van de initiatiefnemer /  
opdrachtgever van het project voor iets dat we nog niet kennen’, het ‘openstaan voor het 
onverwachte’. Het jurylid bracht deze aspecten onder bij ‘bezieling’, een van de criteria voor 
het toetsen van de prestatie van de opdrachtgever. Een ander jurylid bracht naar voren dat 
moet worden opgepast met deze redenering, omdat het impliceert dat alleen visionaire en 
spectaculaire plannen zouden worden gewaardeerd. Als iemand zich met hart en ziel inzet 
voor een uiterlijk vrij normaal plan, dan kan dat wel degelijk een hele prestatie blijken te zijn. 
‘Geen voorpaginanieuws, maar een zorgvuldige gebiedsontwikkeling die voor een specifiek 
gebied en zijn bewoners heel belangrijk kan zijn, een geweldige winst kan betekenen ten 
opzichte van wat er was.’ Een ander jurylid viel deze redenering bij, door zijn bewondering  
uit te spreken over de gebleken taaiheid van enkele opdrachtgevers, de lange adem, die 
‘ondanks forse tegenwind’ een gecompliceerde opgave over een aanzienlijke periode toch tot 
een goed einde wisten te brengen. De complexiteit zou niet zozeer in het gebouwde zitten, 
maar in het proces.
Maar het gaat niet alleen om de prestatie van de opdrachtgever van een project, maar uitein-
delijk toch vooral om het resultaat, bracht een ander hier tegen in. Een metafoor moest de 
redenering verduidelijken. Daartoe werd de in enkele Engelstalige landen befaamde traditie 
van de pompoenwedstrijd te berde gebracht. De spelregel was simpel: de boer die de mooiste 
en grootste pompoen wist te kweken was de winnaar. Zo’n wedstrijd is vergelijkbaar met het 
vergelijken van de plannen gebiedsontwikkeling, beweerde het jurylid. ‘Ga maar na, voor  
het kweken van de beste pompoen moet de boer de goede aarde weten te kiezen, hij moet 
deskundig zijn, hij moet weten wanneer en hoeveel water de plant moet hebben, wat de juiste 
bezonning is, enzovoorts. Uiteindelijk is aan de pompoen af te zien of de boer ook de beste 
boer is en dus de prijs verdient. Hier is de opdrachtgever de boer. Ik heb bij de inzendingen 
dan ook in eerste instantie naar het resultaat gekeken’, zo besloot het jurylid zijn betoog.
De redenering kon eerst op enige instemming rekenen, maar er was toch een wezenlijk verschil 
bij het vergelijken van de Piramide-inzendingen met een pompoenwedstrijd, zo werd al snel 
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geriposteerd. Bij het kweken van pompoenen komt er geen ontwerper aan te pas met een 
eigen inbreng, met creativiteit, met een persoonlijk standpunt. De bedenker van de metafoor 
beaamde dit: ‘De creativiteit moet inderdaad zowel bij de ontwerper als de opdrachtgever  
zitten. Dat moet elkaar versterken, er moet een proces ontstaan van stapelen. Dat gaat alleen 
goed als architect en opdrachtgever elkaar de ruimte geven. Als een van beiden dit niet doet, 
dan wordt het een catastrofe.’ Deze woorden vonden algemene instemming.
De jury kon zich met andere woorden goed vinden in de opzet van de rijksprijs, waarbij de 
beoordeling gebaseerd dient te zijn op zowel de inbreng van de inspirerende opdrachtgever 
als op de kwaliteit van het projectresultaat.6

Round up

Na de inleidende beschietingen volgde een gezamenlijke ronde langs de 34 toegelaten  
inzendingen.7 Maar niet nadat was geconstateerd dat de spreiding van de projecten over het 
land ideaal was: geen provincie ontbrak. (Voor de inzendingen die niet aan de vereisten  
voldeden: zie de overzichtslijst achter in dit boek.)
Om de vergelijkbaarheid van de inzendingen te vergroten, waren op initiatief van de voorzitter 
de gepresenteerde projecten gegroepeerd aan de hand van zes thema’s. Achtereenvolgens:
– Landschap, recreatie, natuur
– Architectuur en landschap
– Herstructurering
– Centrumplannen
– Infrastructuur
– Wonen

Per inzending werden de sterke en zwakke punten van een project plenair bediscussieerd, 
waarbij één jurylid met een korte karakterisering de aftrap verzorgde.8 Kon een inzending 
geen enkel jurylid ‘achter zich krijgen’, dan viel een plan direct af. Het is uiteraard zo goed als 
ondoenlijk om van alle discussies verslag te doen. Daarom wordt volstaan met enkele  
sprekende voorbeelden.
De Horsten Brinken is een nieuw landgoed van 140 hectare bij Ermelo met verschillende type 
woonblokken in historische stijl, een nieuw kasteel Groot Horloo en een uitkijktoren.  
De opdrachtgevers zijn Vos & Teeuwissen en HBC Planontwikkeling.
Het letterlijk opvallende project — het is te zien vanaf rijksweg A28 — bracht de tongen van de 
juryleden flink in beweging. De discussie begon met het uitspreken van waarderende woorden 
over de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, waarbij het landschap (financieel) kon  
profiteren van de realisatie van nieuwe woonclusters en andere gebouwde voorzieningen. 
Deze aanpak werd positief gevonden, zo ook het streven naar publieke toegankelijkheid.  
Het bleek een omvangrijk project dat vroeg om nauwkeurige bestudering. De kritiek begon 
met de opmerking dat het voor een nieuwbouwproject wel erg ‘kastelerig’ is. De historiserende 
bouwstijl werd op zich niet bezwaarlijk gevonden, maar wat ontbrak, was dat er een eigen-
tijdse kwaliteitsslag werd gemaakt. Een kasteelboerderij ‘moet kunnen’, maar het ‘onverteerd 
reproduceren’ maakt het allemaal ‘plat’, zo werd gesteld. Over de detaillering van het 
gebouwde zwol de kritiek verder aan. ‘Geen muur is wat een echte muur tot een muur maakt’, 
klonk het. Het uiteindelijke resultaat van de redelijk optimistisch begonnen gedachtewisseling 
was dat de jury als geheel tot een niet erg positief eindoordeel kwam. Niemand wilde het nog 
opnemen voor het project, waardoor De Horsten Brinken niet ‘door’ ging. 

Een ander voorbeeld van een gevoerde discussie is de vergelijkende bespreking van twee 
inbreidings- en herstructureringsprojecten in Amsterdam-West: Meer en Oever van project-
ontwikkelaar Proper Stok en corporatie Stadgenoot bij de Sloterplas en De Stadstuinen in 
Osdorp van Bouwfonds Ontwikkeling en Ymere Ontwikkeling.
Kort gezegd kan Meer en Oever worden getypeerd als een grootstedelijke invulling met stevige, 
vrijstaande bouwblokken met een gemengd programma en een openbaar toegankelijke  
nieuwe oever van de plas, terwijl De Stadstuinen een meer samenhangend ontwerp is, passend 
in de bestaande stedenbouwkundige structuur met het wonen direct aan het water.
Eén jurylid blijkt zeer gecharmeerd te zijn van Meer en Oever en roemt de wijze waarop 
gebruik is gemaakt van de oever van de Sloterplas, de architectuur van de ronde woontoren 
en de functiemenging. Daar is een ander jurylid het niet mee eens. De aanwezigheid van de 
Sloterplas is geen prestatie, dat is een gelukkig gegeven, en verder vond hij de plaatsing van 
de blokken ‘grote stappen snel thuis’. In De Stadstuinen zou daarentegen een mooi waterrijk 
woonmilieu zijn gecreëerd met een subtiele bomenlaan, een adequate benutting van de 
‘groene kamers’ in de Westelijke Tuinsteden.
Hierop ontspint zich een discussie over de waarde van het groen in het Algemeen Uitbreidings-
plan van 1935. Is dat niet te idyllisch? Is zo veel groen in deze tijd niet onbeheersbaar en daar-
door een bron van onveiligheid? Is het niet goed dat in De Stadstuinen een deel van het groen 
wordt benut voor een gerieflijke woonfunctie, evenwel zónder dat de kwaliteit van het woon-
milieu in zijn algemeenheid schade wordt berokkend. Meer en Oever wordt een fremdkörper 
genoemd in het gebied van de Westelijke Tuinsteden, het kan overal worden ontwikkeld; wat 
de tegenreactie genereert: mag dat dan niet? Is dat dan niet soms juist goed? De voorstanders 
van Meer en Oever blijven bij hun waardering voor de variatie in het plan, De Stadstuinen wordt 
in feite ‘harder’ gevonden. Het resultaat van de stevige discussie is dat de twee projecten 
kwalitatief meer dan gemiddeld worden gevonden. Ze gaan dan ook beide verder naar de  
volgende ronde.

Sjoerd Soeters Michelle Provoost
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Geen herstructurering maar een compleet nieuwe woonwijk is het Park Allemansgeest in 
Voorschoten, dat werd ontwikkeld door een ontwikkelingscombinatie met dezelfde naam. 
Een chique wijk in een waterrijke, parkachtige omgeving. Consumentgericht bouwen met een 
architectuur die verwijst naar traditionele vormen. ‘Een goede, luxe woonwijk waar we in 
Nederland er te weinig van hebben’, zo stelde een voorstander kernachtig. ‘Smaakvol, heel 
anders dan de brij vinexwijken.’ Dat werd een oneerlijke vergelijking gevonden, omdat hier 
kennelijk meer geld aanwezig was, terwijl Vinex ‘bouwen op een koopje’ betekent, zo klonk 
het tegengeluid. Bovendien zouden de opdrachtgevers bij het neerzetten van zo’n midden-
standswijk niet veel risico lopen, omdat de potentiële kopersmarkt in de buurt van Den Haag 
heel goed in kaart is te brengen. ‘Het is een typisch doelgroepproject met een gegarandeerde 
afname’, vond de criticus. ‘Dus welk risico wordt hier door de initiatiefnemers eigenlijk  
genomen?’ De voorstander antwoordde: ‘Hier wordt gestreefd naar een architectonische en 
stedenbouwkundige taal die een gevoel van eenheid biedt. En dat vind ik heel waardevol.’
De inzending kreeg voldoende support om door te gaan.
Een heel andere discussie werd er gevoerd over de waarde van functiemenging en een inten-
sieve woningdifferentiatie. Aanleiding vormde de eerdergenoemde wijk Kerkebogten in de 
gemeente Eersel. Hier splitste de jury zich in twee kampen. De voorstanders vonden de gekozen 
opzet van de opdrachtgevende corporatie bijzonder lovenswaardig. Men had niet alleen oog 
gehad voor de noodzakelijke zorgvoorzieningen, maar ook gezorgd voor voldoende leeftijd-
bestendigheid in het woningaanbod. Men vond het een sympathiek en interessant sociaal 
experiment. Het was ook een van de weinige inzendingen waar veel aandacht is uitgegaan 
naar het gebruik. De toekomstwaarde van de wijk wordt in het oog gehouden, dat bleek wel 
uit het streven naar ‘visiebestendigheid’. Tegenstanders vonden het naast elkaar situeren van 
ouderenhuisvesting en appartementen voor starters echter een naïeve gedachte. Men was er 
zeker van dat dit nooit goed zou gaan. Dat was vragen om problemen. Bovendien zou de 
institutionele clustering van de bijzondere voorziening in het midden van de wijk altijd een 
eiland blijven te midden van de omringende woningen. Of de gekozen oplossingen met het 

‘serviceplein’ nu zo bestendig in de tijd zou blijken te zijn, werd ook betwijfeld. Kortom, de 
voor- en tegenstanders konden elkaar niet overtuigen. Maar het plan ging wel dóór.

Eerste selectie

Het uiteindelijke resultaat van deze gezamenlijke discussieronde was dat van de 31 projecten 
er 19 voldoende steun kregen om naar de volgende ronde te gaan.
Het waren, in willekeurige volgorde, de volgende inzendingen:
–  Provincie Friesland met de gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 bij Sneek
–  Woningstichting De Zaligheden met het serviceplein van woonwijk Kerkebogten in Eersel
–  De Key / De Principaal, Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen met De Dobbelman
–  Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Maastricht met de herinrichting Jekerdal
–  Gemeente Tubbergen met de gebiedsontwikkeling Hezingen-Mander
–  ASTRON e.a. met ‘LOFAR, ontdekkingen in het onbekende’
–  Gemeente Langedijk met woonwijk Twuyverhoek
–  Provincie Zuid-Holland met de provinciale weg N470
–  Ontwikkelingscombinatie Park Allemansgeest met de gelijknamige woonwijk  

in Voorschoten 
–  Woningcorporatie Weller met Heerlerheide Nieuwe Stijl in Heerlen
–  VOF De Stadstuinen met het gelijknamige project in Osdorp, Amsterdam
–  Proper-Stok Groep en Stadgenoot met Meer en Oever in Amsterdam
–  Gemeente Apeldoorn e.a. met Zuid Vooruit, gewoon en tóch bijzonder
–  Ontwikkelingscombinatie Almere Hart en de gemeente Almere met Stadshart Almere
–  Gemeente Breda met park OVER-BOS
–  Gemeente Houten met Jouw park, uw park!
–  Projectontwikkelaar Blauwhoed met ’t Haegsch Hof in Den Haag
–  Gemeente Leiden met de woonbuurt Roomburg
–  Wageningen Universiteit en Researchcentrum met Wageningen Campus

Na de gezamenlijke beoordeling was het moment aangebroken om de persoonlijke voorkeuren 
van de juryleden te wegen. Dat geschiedde aan de hand van twee criteria, een vereenvoudigde 
samenstelling van de formele criteria uit het reglement:
–  De prestatie van de opdrachtgever
–  De kwaliteit van het eindresultaat

Trechteren

Elk jurylid kon op basis van bovenstaande ‘lijst van 19’ maximaal tien punten toekennen aan 
(verschillende) inzendingen. Enkele juryleden maakten — na een motivering — geen gebruik 
van dit maximale aantal. Doel van deze ronde was om een voorbereidende ‘trechtering’ te 
bewerkstelligen om uiteindelijk te komen tot het aanwijzen van vijf genomineerden.
Na telling van de uitgebrachte stemmen bleek er een aanzienlijke profilering tot stand te zijn 
gebracht in de waardering voor de plannen.
Er had zich een overduidelijke kopgroep onderscheiden met zes stemmen:
–  Gemeente Langedijk met woonwijk Twuyverhoek
–  De Key / De Principaal, Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen met De Dobbelman
–  Ontwikkelingscombinatie Almere Hart en de gemeente Almere met Stadshart Almere

Roelof Bleker en Liesbeth van der Pol 
tijdens de jurybijeenkomst in Loods 6
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betreft het beschrijven van het proces van de totstandbrenging van de gebieds-reshuffling. 
Een aanpak die deed denken aan de oude stadsvernieuwing. Bottom-up, ingebed in de boeren-
gemeenschap. Een voorbeeldproject voor de methode van vrijwillige kavelruil. Diametraal 
verschillend van de ‘Mansholt-methode’ van weleer. Het gebied is onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur in het mooie Noordoost-Twente en verdient zo’n zorgvuldige 
aanpak. Maar is bij die vrijwillige kavelruil niet structureel te veel betaald door de overheid,  
en was dát de eigenlijke reden dat de grondbezitters graag meewerkten? Zijn de gebouwen 
die terugkomen niet veel te aangepast, te traditioneel? Woningen die op een schuur lijken, 
had men hier niet een andere weg moeten inslaan en architecten die heel goed een synthese 
kunnen bereiken tussen traditionele elementen in de architectuur en nieuwe inzichten een 
kans moeten geven? Kortom, is het niet té aangepast? Té voorzichtig? Is het resultaat wel 
goed genoeg om de inzending te nomineren? Men had zijn twijfels.
Over de uitvoering van park OVER-BOS in Breda was men al snel eensgezind. Er was een 
bewuste keuze geweest voor de romantische Engelse landschapsstijl, die heel goed bleek uit 
te pakken in combinatie met de ‘harde’ infrastructuur van de hsl en de rijksweg A16. De brede 
‘stadsducten’ over de ‘infrabundel’ zijn royaal en werken daarom prima. Door bosschages en 
waterpartijen heel strategisch te situeren, is er een rijke belevingswaarde gecreëerd. Het pro-
gramma dat in het beperkte gebied werd ‘gestopt’, werd wel wat overladen gevonden.  
Het Rijk heeft de uitvoering voor een belangrijk deel aan de gemeente gedelegeerd, en dat is 
heel goed uitgepakt. Maar was de opgave moeilijk? Waren de condities, ook financieel, niet 
per definitie heel gunstig omdat de rijksoverheid er alle belang bij had dat dit project een  
succes zou worden. De creativiteit lijkt vooral van de ontwerpers te komen. Maar afsluitend 

Na enige discussie wordt besloten deze drie inzendingen in ieder geval te nomineren gezien 
hun prominente positie op de ‘ranglijst’. Dit betekent dat het vervolg van de beraadslagingen 
gericht zou zijn op de overblijvende twee vacante plekken.9

Er werd vervolgens gekeken naar de inzendingen die zo goed als kansloos zouden zijn: de 
inzendingen met nul of slechts één stem. De juryleden gingen akkoord met het voorstel deze 
inzendingen te laten vallen, onder de voorwaarde dat op enig moment en op basis van een 
pleidooi een jurylid zo’n afgevallen inzending ‘terug zou mogen halen’. Van deze mogelijkheid 
werd overigens geen gebruik gemaakt.
Uit de volgende verzameling van tien ‘middenmoters’ moesten nog twee inzendingen worden 
gekozen om het aantal genomineerden compleet te maken. In alfabetische volgorde:
–  ASTRON e.a., met ‘LOFAR, ontdekkingen in het onbekende’
–  Projectontwikkelaar Blauwhoed met ’t Haegsch Hof in Den Haag
–  Gemeente Breda met park OVER-BOS
–  Gemeente Leiden met de woonbuurt Roomburg
–  VOF De Stadstuinen met het gelijknamige project in Osdorp, Amsterdam
–  Gemeente Tubbergen met de gebiedsontwikkeling Hezingen-Mander
–  Wageningen Universiteit en Researchcentrum met Wageningen Campus
–  Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Maastricht met de herinrichting Jekerdal
–  Woningcorporatie Weller met Heerlerheide Nieuwe Stijl in Heerlen
–  Provincie Zuid-Holland met de provinciale weg N470

Als eerste werd besloten de bovenstaande inzendingen en de drie eerdergenoemde ‘koplopers’ 
in het boek over de Gouden Piramide 2009 op te nemen. Het tweede besluit dat werd genomen, 
was dat de uitgebrachte voorkeurstemmen van de ‘lijst van tien’ niet meer zouden tellen.  
Er zou een volledig nieuwe ronde worden gestart waarbij elke inzending dezelfde kansen zou 
krijgen en de plannen zouden onderling opnieuw worden besproken en gewogen. Dat ging als 
volgt: de inzendingen werden onder de zeven (stemgerechtigde) juryleden verdeeld, opnieuw 
bestudeerd en vervolgens trad bij de plenaire behandeling een jurylid op als ‘ambassadeur’ 
van een opdrachtgever en zijn project. 

Nieuwe ronde, nieuwe prijzen 

Bij de discussie die hierop volgde, golfden de meningen over de rol van de opdrachtgever en 
het eindresultaat over elkaar heen. Zo was er veel waardering voor de rol van de gemeente 
Heerlen en woningcorporatie Weller om in het gebied, met een enigszins traumatisch mijn-
werkersverleden, deze relatief grote ingreep door te voeren. Het samenbrengen van verschillende 
functies, het realiseren van een gebouw dat naar de vorm van koeltorens verwees en de 
benutting als warmtecentrale konden op veel instemming rekenen. Ondanks de weerstand in 
Heerlen was men er toch in geslaagd deze complexe stedelijke opgave tot een goed einde te 
brengen. Maar de ‘pompoen’, de metafoor voor het uiteindelijke resultaat die bij de discussies 
elke keer weer opdook, werd matig gevonden. Stedenbouwkundig was wel goed gebruik 
gemaakt van de hoogteverschillen op de locatie. (Voor het oordeel van de jury per afzonderlijk 
project: zie p. 64 e.v.)
Een ander voorbeeld van een discussie was de gedachtewisseling over de subtiele gebieds-
ontwikkeling bij Tubbergen, die hiervoor in een andere context al aan de orde kwam. Van alle 
inzendingen vond degene die de aftrap verzorgde dit een van de betere inzendingen wat 

Marion van den Akker van de gemeente Breda geeft een toelichting 
over park OVER-BOS aan Michelle Provoost
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bleek de waardering in de jury breed aanwezig te zijn, omdat de gemeente dit toch zonder 
meer deskundig heeft aangepakt en tegelijkertijd de relatie Prinsenbeek-Breda niet uit het 
oog is verloren.
De ronde werd uiteindelijk afgesloten met een anonieme stemming waarbij elk jurylid twee 
favoriete inzendingen kon aangeven. De eindstemming om de twee overgebleven kandidaten 
aan te wijzen voor de vijf genomineerde opdrachtgevers en hun project was heel duidelijk:  
de plannen van de gemeente Breda en ASTRON kregen vier stemmen, vier andere één stem en 
twee geen stem. Breda en ASTRON voegden zich dus bij de eerder bepaalde drie.
Bij de discussies hadden geen min of meer heimelijke argumenten een rol gespeeld over de 
geografische spreiding van de projecten over Nederland, het type opdrachtgevers en de soorten 
gebiedsontwikkeling. De juryleden hadden zich puur gericht op de beoordelingscriteria.  
Maar nu was het moment aangebroken om de balans op te maken. De diversiteit van de vijf 
genomineerden bleek goed verzorgd te zijn: twee binnenstedelijke projecten, een natuur- en 
een infraproject en een woonwijk. De variatie gold ook voor de verdeling over het land: van 
Drenthe tot Brabant, van Oost-Gelderland tot Noord-Holland. En de opdrachtgevers waren: 
gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en een wetenschappelijke stichting. Ook aller-
minst eenzijdig. De jury was over de gebleken differentiatie enigszins verrast, tegelijk werd 
nuchter gesteld: dit zijn eenvoudigweg de vijf besten.
De aan het begin van de jurybijeenkomst verwachte hoofdbrekens over de vergelijkbaarheid 
van de inzendingen bleek in de praktijk van de jurering nauwelijks een rol te spelen. Of een 
project goed geslaagd is en hoe groot de prestatie van de opdrachtgever daarbij was, zijn criteria 
die niet direct in verband blijken te staan met bijvoorbeeld de grootte of de aard van een project.

De genomineerden 

De volgende vijf projecten van de genomineerden werden eind mei door de jury bezocht.  
Een resumerende karakterisering in de volgorde van de excursie.

Gemeente Langedijk met de dorpsuitbreiding Twuyverhoek

Ten oosten van de landelijke kern Sint Pancras is door de gemeente een woonwijk gerealiseerd 
met een puur dorpse sfeer, met gebruikmaking van de karakteristieke kenmerken van het 
gebied — zoals de slootstructuur en de strandwal — maar in een eigentijdse architectonische 
vertaling. Het plan omvat 450 woningen, waaronder 45 vrije kavels. De gemeente heeft 
samen met het stedenbouwkundig bureau de regie in handen gehouden, de lokale wensen en 
meningen in de plannen geïncorporeerd en pas na de architectenkeuze de ontwikkelaars bij 
het bouwproces betrokken. Door de grote variatie aan woningtypen en verkavelingseisen was 
de uitvoering een relatief gecompliceerde operatie.

ASTRON e.a., Nederlands Instituut voor Radioastronomie, met het landschapsplan ‘LOFAR, 

ontdekkingen in het onbekende’ bij Exloo

In het noordoosten van Drenthe werd op een kaal akkerbouwgebied gebied van 400 hectare 
een omvangrijke radioscoop gesitueerd van een nieuwe generatie. Nadat de grond op de flank 
van de Hondsrug van de ruim veertig boeren was verworven, werd niet volstaan met het 
installeren van de hightechinstallaties, maar werd voor het gebied een natuur- en inrichtings-
plan gemaakt dat voorzag in de aanleg van terpen, een kwelmoeras, slenken, het herstel van 
de natuurlijke loop van een beek en de aanleg van een veelsoortig grasland. Zo ontstond niet 
alleen de voorziening voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek, maar ook een geheel 
nieuw natuurgebied. De opdrachtgever realiseerde dit grote project met tal van betrokken 
instanties in relatief korte tijd.

Paul Toornend en cameraploeg tijdens het excursiebezoek  
aan het LOFAR-terrein bij Exloo

Roelof Bleker in gesprek met bewoner Twuyverhoek, Sint Pancras
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De Key / De Principaal, de gemeente Nijmegen en Talis Woondiensten met het herstructureringsproject 

De Dobbelman

Het voormalige fabrieksterrein van wasmiddelenfabrikant Dobbelman vormde een industriële 
enclave in de woonwijk Bottendaal. Met behoud van de industriële karakteristiek is op het  
1,6 hectare grote gebied in redelijk hoge dichtheid een gemêleerde woonbuurt gerealiseerd, 
bestaande uit een grote differentiatie aan woningen (lofts, beneden / bovenwoningen, studio’s, 
herenhuizen, appartementen), zorgvoorzieningen, ateliers en enkele bedrijfsruimten.  
Het parkeren geschiedt ondergronds. De herstructureringsplannen kwamen tot stand in een 
intensief open planproces met lokale partijen. Een ontwikkelcompetitie leidde tot de keuze 
van het plan van De Key / De Principaal en de architect, dat in samenwerking met een lokale 
woningcorporatie wordt uitgevoerd.

Gemeente Breda met park OVER-BOS

Als schakel tussen Breda en het westelijker gelegen dorp Prinsenbeek, en als buffer rond de 
A16 en de HSL-Zuid, werd deze groene inpassingszone aangelegd om de ‘zware infrastructuur’ 
af te schermen. Het park bevat een waaier aan recreatieve voorzieningen, is geaccidenteerd 
en overkluist op twee plaatsen met bijna honderd meter brede ‘stadsducten’ de verdiepte  
verkeersstromen. De gemeente realiseerde dit project in nauw overleg met zowel de dorpsraad 
van Prinsenbeek als het waterschap en de hsl-projectorganisatie.

Ontwikkelingscombinatie Almere Hart (MAB Development Group en Blauwhoed Eurowoningen) en de 

gemeente Almere met het Stadshart Almere

Ambitieus centrumplan dat Almere moet voorbereiden op de groei van de stad naar 200.000 
inwoners. Met het creëren van een geaccidenteerd dubbel maaiveld wordt ruimte geboden 
aan een stedelijk programma met een veelheid aan functies: retail, leisure, kantoren, apparte-
menten, een hotel, theater en bibliotheek en een ondergrondse parkeergarage. Bij de realisatie 
is een keur aan architecten en stedenbouwers ingeschakeld. De gemeente heeft voor het 
omvangrijke project een zelfstandige Dienst Stadscentrum ingesteld die direct ressorteert 
onder de projectwethouder en voorzien van een ruim mandaat als de ‘doortastende’ counterpart 
kan fungeren van de twee betrokken projectontwikkelaars. 

Excursie

Hoewel de jury inmiddels heel goed op de hoogte was van de projecten van de vijf genomi-
neerde opdrachtgevers, werd met nieuwsgierigheid uitgekeken naar het resultaat in de  
praktijk en de ontmoeting met de opdrachtgevers, meestal vergezeld door de ontwerpers,  
de bouwers, adviseurs, vertegenwoordigers van de desbetreffende gemeenten en bewoners 
of andere betrokkenen. De ontmoetingen met de ‘delegaties’ verliepen volgens een vast 
patroon. Eerst werd er een toelichting gegeven op de totstandkoming van het project, vervol-
gens werd gezamenlijk het project bezocht, waarbij er al snel ‘gesprekskoppeltjes’ ontstonden 
over specifieke onderwerpen. Na gemiddeld tweeëneenhalf uur was er doorgaans nog een 
gelegenheid voor de jury geprogrammeerd om naar aanleiding van het bezoek en de gegeven 
toelichtingen afsluitende vragen te stellen. Daarna werd er door de jury in de bus uitgebreid 
nagesproken over het bezochte project. Dat waren spannende sessies, omdat gevoelens van 
enthousiasme, teleurstelling, verbazing en nieuw opgekomen vragen om voorrang streden. 
Het was onontkoombaar dat de discussie over de vergelijking van de projecten al successievelijk 

vorm begon te krijgen naarmate er meer projecten waren bezocht. Maar wat het eind oordeel 
betreft, hielden de juryleden hun kruit droog. ‘Misschien dat het volgende project alles weer 
op losse schroeven zet’, was een regelmatig terugkerende opmerking. 
Wat een onmiskenbare stimulans was voor de dynamiek in de gedachtewisseling, was het 
verschil in kennis en achtergrond bij de juryleden. Het van tevoren aanwijzen van ‘kringen’ 
waaruit de jurykandidaten afkomstig moesten zijn, wierp zijn vruchten af. Die kringen waren: 
het opdrachtgeverschap, het openbaar bestuur, de wetenschap, de ontwerpdiscipline, de 
vakkritiek en een relatieve buitenstaander, zoals een journalist of programmamaker met  
kennis van architectuur en stedenbouw, die de rol van commentator zou kunnen vervullen. 
Zo werd niet alleen geprofiteerd van de verschillende expertise bij het ontrafelen van de  
projecten, bij het vormen van het oordeel kon de kennis juist worden ‘gestapeld’.
Een vast ingrediënt bij de discussies vormde logischerwijs het toetsen van een plan aan de 
formele criteria. De gebruikswaarde, de culturele en de toekomstwaarde van een bezocht 
project werden stelselmatig als punten ter toetsing naar voren gebracht. De inbreng van de 
opdrachtgever werd vaak gezocht door de vraag te stellen: wie is de grote aanjager van het 
project? Wie is de echte bedenker, de drijvende kracht? Voor het beantwoorden van deze 
vraag was dikwijls het nodige detectivewerk vereist geweest. Soms was het een vroegere 
ambtenaar bij een gemeente, een oud-wethouder, een voormalige directeur, een enkele keer 
was de doorstroming minder prominent aanwezig geweest en waren de initiatiefnemers van 

Dick Regenboog tijdens het excursiebezoek  
aan Almere Stadshart

Roelof Bleker op het Dobbelmanterrein in Nijmegen
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het eerste uur nog steeds bij een project betrokken. Meer dan bij het lezen van de toelichtingen 
waren de gesprekken met de projectverantwoordelijken het geijkte middel om te achterhalen 
bij wie de creativiteit, de bezieling en de deskundigheid lag aan de kant van het opdracht-
geverschap.
Aan het eind van de excursie moesten veel juryleden erkennen dat ze twee dagen eerder met 
een andere voorkeur de bus in waren gestapt dan bij de afronden het geval was. De onmis-
kenbare waarde van het spreken met de direct betrokkenen en het bekijken van de concrete 
realisaties daarmee onderstrepend. 

Het slotberaad

De posities waren tijdens de excursie al enigszins ingenomen, maar niettemin begon het  
slotberaad na het laatste bezoek aan een project — het nieuwe stadshart van Almere — met de 
nodige spanning in het besef dat het aanwijzen van de kandidaat-winnaar de apotheose van 
het jurywerk is. Er wordt hier bewust gesproken van de ‘kandidaat-winnaar’, omdat de  
minister van VROM de rijksprijs toekent ‘gehoord het advies van de jury’.
Bijna alle hot issues waren tijdens de rondreis op enig moment wel de revue gepasseerd, daarom 
werd op voorstel van voorzitter Michelle Provoost direct begonnen met het peilen van de 
voorkeuren. Dit om een herhaling van zetten te voorkomen en direct helderheid in de stand-
punten te creëren. Maar wel onder het absolute beding dat de uitkomst alleen als doel had 
om de einddiscussies te structureren. 
Er werd weer gegrepen naar het middel van het (anonieme) aanwijzen van de twee favorieten 
per jurylid. Het resultaat:
–  Gemeente Langedijk: 4,5 stemmen
–  De Key / De Principaal, Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen: 4,5 stemmen
–  Gemeente Breda: 3 stemmen
–  Ontwikkelingscombinatie Almere Hart en de gemeente Almere: 2 stemmen
–  ASTRON: geen stem

Hoewel de jury vanzelfsprekend zelf voor de volle 100 procent verantwoordelijk was voor 
deze uitkomst, waren enkele juryleden toch redelijk verbaasd. Dat gold met name voor de 
relatief lage plek van Almere. Een kennelijke voorstander vond het vreemd dat zo’n uitzonderlijk 
project, dat in verhouding zo’n omvangrijke en risicovolle onderneming is geweest, zo weinig 
waardering genoot. Een ander jurylid bracht hiertegen in dat het resultaat weliswaar spectaculair 
oogt, maar het is wel erg ‘stenig’ en de aansluiting met het ‘oude ‘Almere is slecht verzorgd. 
Bovendien is het een redelijk rigide concept dat zich niet erg open kan stellen voor ontwikke-
lingen in de komende jaren. Ze hadden beter open plekken kunnen reserveren voor aanpas-
singen of voor functies die nu nog niet zijn te voorzien, zoals bij het Basisplan voor de weder-
opbouw van het centrum van Rotterdam wél is gebeurd. Bovendien had de gemeente door 
bijvoorbeeld te participeren in een eigen rechtspersoon met de twee projectontwikkelaars 
volwaardig kunnen samenwerken. Nu verdeelde een gemeentelijke afdeling de taken over de 
twee opdrachtgevers: MAB ‘deed’ de winkels en Blauwhoed de woningen. De conceptontwik-
keling geschiedde wel gezamenlijk, zo werd toegegeven. Maar: het idee van het dubbele 
maaiveld was zeker niet nieuw, want ook het winkelcomplex Hoog Catharijne in Utrecht is zo 
georganiseerd. Een ander jurylid vond de wijze waarop het opdrachtgeverschap was georga-
niseerd niet zo belangrijk, als de formule maar werkte. Hij vond de schaalsprong een enorme 
prestatie, het was een centrum geworden waar het toch prettig is om te lopen.
Een tot dan toe zwijgend jurylid kwam met een heel ander geluid. Hij vond het spijtig dat het 
park in Breda zo laag was geëindigd. In zijn optiek was dat de absolute winnaar, omdat alles 
goed zou zijn: het ‘inpakken’ van de infrastructuur, het prettige park met de hoogteverschillen, 
de royale (goed functionerende) stadsducten, de aanpak van de gemeente en de vruchtbare 
samenwerking met Rijkswaterstaat. Hij was dan ook verantwoordelijk voor het toedelen van 
twee halve punten, omdat een volwaardige tweede favoriet niet goed aan te wijzen zou zijn. 
Maar wat voor budgettair risico werd er gelopen? Is het niet vooral een bestuurlijk project? 
Het is een met het Rijk afgesproken ‘inpassingszone’ van de hsl. Bovendien: zal het park langs 
de snelweg en de hsl echt intensief gebruikt gaan worden, was de reactie. De overtuigde 
voorstander: het is absoluut een fantastisch voorbeeldproject van grote waarde. Gebeurde 
het overal in Nederland maar zo goed.
De discussie richtte zich vervolgens op de voorlopige ex-aequo-projecten in Langedijk en 
Nijmegen, die evenveel voorkeurstemmen in de wacht wisten te slepen en kennelijk de meeste 
sympathie wisten te verwerven. De prestatie van een kleine gemeente als Langedijk om  
een zeer gevarieerde woonwijk aan te leggen na diepgaand cultuurhistorisch onderzoek, met 
een speelse inbreiding van de vrijekavelprojecten, met het zeer beredeneerd kiezen van de 
architecten en de verrassende omdraaiing van het opdrachtgevingsproces was een unieke 
prestatie. Maar het resultaat is: woningen, woningen, woningen, werd daar tegen ingebracht. 
Aan functiemenging is nul komma nul gedaan en in de wijk zijn lelijke parkeerpleinen gekomen. 
Een redenering die bij andere juryleden niet op veel bijval kon rekenen. Het weerwoord: moeten 
in de nieuwe wijk gesitueerde winkels het winkelaanbod van de bestaande dorpskern dan 
kannibaliseren? Kleine winkelvoorzieningen in de nieuwe wijk zullen economisch gezien geen 
enkele kans maken. Dus men is verstandig geweest dit niet te doen.
Bij het herstructureringsproject De Dobbelman werd het projectresultaat algemeen iets hoger 
ingeschat dan bij de woonwijk in Langedijk, maar verschillende meningen waren er over het 
aspect van de inpassing van de oude gebouwen. De standpunten liepen uiteen van ‘een grote 
prestatie van de architect’ tot opmerkingen dat dit soort hergebruikprojecten vooral in 

Bregtje van der Haak Juryoverleg in de bus tijdens excursiebezoek  
aan de vijf projecten
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Amsterdam al veel zijn gerealiseerd, en de moeilijkheidsgraad zou niet zo bijzonder zijn.  
Maar De Key / De Principaal en Talis Woondiensten hebben samen met de gemeente wel voor 
een schitterend project gezorgd. Daar was men het over eens.
Men kon zich uiteindelijk vinden in de conclusie dat het beide bijzonder betekenisvolle  
projecten waren, zij het dat het projectresultaat van De Dobbelman iets hoger werd ingeschat 
dan van woonwijk Twuyverhoek, maar dat het bij de inbreng van de opdrachtgevers andersom 
lag: de gemeente Langedijk werd geprezen om haar initiatief, durf en deskundig manoeuvreren.
Wat te doen? Een patstelling dreigde. Er werden verschillende voorstellen gedaan: opnieuw 
stemmen, een nieuwe besprekingsronde van alle vijf, of anders de beste drie, nagaan van 
welke beoogde winnaar de meeste voorbeeldwerking uit zou gaan, enzovoorts. Aan de onzeker-
heid werd een einde gemaakt met het simpele voorstel gewoon met handopsteken te stemmen 
over de twee plannen in Langedijk en Nijmegen die, zo was wel duidelijk geworden, hoe dan 
ook als beste werden gezien. Dan maar geen unanimiteit. Het gaat erom dat de jury zich als 
geheel in de uitkomst kan vinden. Zij het enigszins morrend, wat de ‘verliezers’ betreft.  
En zo geschiedde.
Vier handen in de lucht bij de naam ‘De Dobbelman’ maakte duidelijk dat het project van  
De Key / De Principaal, Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen door de jury zou worden 
voorgedragen bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als 
winnaar van de Gouden Piramide 2009, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Rienk Postuma (De Key / De Principaal)
De Dobbelman

 1  Dit aantal inzendingen is inclusief de inzendingen uit vorige rondes die door de toenmalige jury’s waren doorgeschoven 
naar deze ronde omdat de realisatie onvoldoende werd bevonden. Zie de complete lijst inzendingen gebiedsontwikkeling 
achter in dit boek.

 2  Voor de definitie van gebiedsontwikkeling die bij de Gouden Piramide wordt gehanteerd, zie: De compositie van 
Nederland. Gouden Piramide 2007, Rotterdam 2007, p. 35

 3  Ondanks het feit dat de juryvoorzitter geen stemrecht heeft, werd het voorzitterschap van de rijksbouwmeester  
nog tijdens de eerste jurybijeenkomst op haar verzoek beëindigd vanwege de betrokkenheid van haar bureau bij een 
kansrijk gebleken inzending. Haar taak werd direct overgenomen door vicevoorzitter Michelle Provoost.

 4  Het reglement Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap de Gouden Piramide schrijft voor dat voordat het  
jurywerk een aanvang neemt een vicevoorzitter wordt benoemd en de leden van de jury eventuele betrokkenheid  
van een of meer inzendingen melden. Het resultaat: Michelle Provoost zou in het voorkomende geval de taak van  
vicevoorzitter op zich nemen en Liesbeth van der Pol gaf aan dat haar bureau ‘dok architecten’ betrokken is bij het  
project De Dobbelman in Nijmegen. Geen van de andere leden bleek bij een project betrokken te zijn geweest.

 5  De Technische Commissie bestond uit: Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal), Harry Harsema (landschapsarchitect) 
en Ton Idsinga (jurysecretaris). De verwerking van de inzendingen was in handen van Maaike van Beusekom van 
Architectuur Lokaal.

 6  De criteria voor het toetsen van het inspirerend opdrachtgeverschap zijn: deskundigheid, creativiteit en bezieling.  
De architectonische kwaliteit van het project wordt afgemeten aan: de culturele waarde, de gebruikswaarde en de  
toekomstwaarde. Voor een uitgebreide beschrijving van de beoordelingscriteria: Visie en werkelijkheid. Gouden Piramide 
2008, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, Rotterdam 2008, p. 38 – 40.

 7  Tien inzendingen werden door de jury als onvoldoende gerealiseerd gezien, één inzending als architectuur en geen 
gebiedsontwikkeling. Zie verder de toelichting bij de lijst projecten achter in dit boek.

 8  Bij het bespreken van de inzending De Dobbelman van opdrachtgevers De Key / De Principaal, Talis Woondiensten en  
de gemeente Nijmegen verliet voorzitter Liesbeth van der Pol tijdelijk de jury. 

 9  Op dit moment nam Michelle Provoost het voorzitterschap over. Liesbeth van der Pol kondigde aan zich volledig uit de 
hele ronde 2009 terug te trekken.
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Wethouder Jaco Koolaard
Twuyverhoek

V.l.n.r. wethouder Janus Oomen, Marion van den Akker, Peter Verheijden 
(projectmedewerkers gemeente Breda)
Park OVER-BOS
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V.l.n.r. wethouder Arno Visser, Jos Melchers (MBA), Scief Houben (Blauwhoed Eurowoningen)
Stadshart Almere

Peter Bennema
LOFAR, ontdekkingen in het onbekende



Projecten
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De Dubbelman, Nijmegen. Binnenplein met woonzorgcomplex, 
ontwerp Marlies Rohmer



64 6565

Winnaar

Toen zeepfabriek Dobbelman in 1999 haar deuren sloot, wilde de gemeente Nijmegen de binnen-
stedelijke fabrieksenclave in eerste instantie bestemmen voor de huisvesting van poppodium 
Doornroosje. De buurtbewoners dachten daar geheel anders over en samen met hen werd na 
het aantreden van de nieuwe wethouder Paul Depla naar andere mogelijke bestemmingen 
gekeken. Er werd uiteindelijk gekozen voor een concept met een overwegende woonfunctie  
(70 procent van de gebouwen) gecombineerd met zorgvoorzieningen en kleine bedrijvigheid. 
Projectontwikkelaar De Principaal en Architectenbureau Marlies Rohmer wonnen vervolgens de 
uitgeschreven ontwikkelingscompetitie met hun visie op de toekomst van het Dobbelmanterrein 
op basis van het geformuleerde woon-zorg-werkconcept.
In een open planproces, met nadrukkelijke participatie van omwonenden, werden de uitgangs-
punten van het plan verder uitgewerkt, wat er toe leidde dat er een multifunctionele mix werd 
gecreëerd van herbestemde fabrieksgebouwen en nieuwbouw boven een ondergrondse  
parkeergarage. De randen van het plangebied zouden moeten aansluiten bij de negentiende-
eeuwse wijk Bottendaal.
Na het bezoek aan het complex vatte een jurylid de algemene indruk treffend samen: ‘Het heeft 
de verdienste dat het allemaal heel vanzelfsprekend overkomt, terwijl je weet dat het heel  
bijzonder is om zo’n transformatie tot een goed einde te brengen. Een werkelijk prachtig project, 
dat door de maatvoering, de vormgeving en de gebruikte materialen nog steeds de sfeer ademt 
van het industriële verleden van het gebied.’ Dit positieve oordeel was overigens vooral gebaseerd 
op de vorm en inhoud van de grotere gebouwen; de grondgebonden laagbouwwoningen met 
topgevels vond men minder. Maar ondanks deze aanmerking overheerste de grote waardering 
voor zowel het sociaal-inhoudelijke als het architectonisch-stedenbouwkundige resultaat.  
Het tandem De Principaal-Marlies Rohmer werd door de jury gezien als de soepel draaiende 
motor van het totstandkomingsproces, met de gemeente Nijmegen als belangrijke conditie-
schepper en Talis Woondiensten als de ingeschakelde specialist voor de zorggebouwen.
Alles overziend kwam de jury tot de conclusie dat het stimulerende en ruimhartige opdracht-
geverschap van de gemeente en beide marktpartijen heeft geleid tot een project van hoge 
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit en dat de verantwoordelijke opdrachtgevers 
daarom de terechte winnaars zijn van de Gouden Piramide 2009, de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap.

Juryoordeel

De Key / De Principaal, Talis Woondiensten en  
gemeente Nijmegen De Dobbelman
Ruimtelijk ontwerp Marlies Rohmer, Floris Hund, Lennaart Sirag / Architectenbureau Marlies Rohmer, Jord den Hollander,  
Ingrid van den Vossenberg / gemeente Nijmegen Architectuur Marlies Rohmer / Architectenbureau Marlies Rohmer,  
Herman Zeinstra / dok architecten Planvorming en realisatie 2000 – 2008

Nieuwbouw appartementencomplex Behrens 03,  
Marlies Rohmer
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Eind negentiende eeuw vestigde Pierre Dobbelmann zijn 

eerste zeepfabriek aan de Lange Brouwerstraat in de wijk 

Benedenstad in Nijmegen. Na een brand in 1895 werd de 

productie verplaatst naar de voormalige margarinefabriek 

aan de Graafsestraat in de wijk Bottendaal, net buiten het 

oude stadscentrum. De zeepfabriek van de familie 

Dobbelmann was niet de grootste, wel de oudste en gedu-

rende lange tijd de bekendste van Nijmegen. Iedereen bleef 

de fabriek in Bottendaal de Dobbelman noemen (na de  

oorlog met één ‘n’), ook toen de zeepfabriek in 1968 werd 

overgenomen door AKZO en later onderdeel werd van het 

internationale concern Sara Lee / Douwe Egberts en de  

productie grotendeels naar Denemarken werd verplaatst. 

Mede door de aanscherping van de milieuwet- en regelge-

ving aan het eind van de twintigste eeuw moest de fabriek 

uiteindelijk sluiten en werd een deel van het fabrieks-

complex gesloopt. 

In 1999 kocht de gemeente het industrieterrein met de  

resterende gebouwen op om het een nieuwe bestemming 

te geven. Het plan om het voormalige fabrieksterrein een 

culturele functie te geven (een poppodium) zag de buurt 

van het begin af aan niet zitten. Met het aantreden van 

wethouder Paul Depla veranderde de gemeente haar koers. 

Men besloot de vernieuwing van het industriegebied 

anders aan te pakken. Door middel van een open, interactief 

planproces met buurtbewoners en betrokken organisaties 

moest dit keer voldoende draagvlak worden gecreëerd om 

te werken aan een nieuwe invulling van het terrein.

Plangroep Dobbelman werd in het leven geroepen, waarin 

wijkbewoners, maatschappelijke groeperingen, gemeente-

lijke ambtenaren en woningcorporatie Talis vertegen-

woordigd waren. De plangroep kreeg de opdracht van het 

college van B en W om drie scenario’s te bedenken voor de 

ruimtelijke en functionele invulling van het voormalige 

Dobbelmanterrein. De scenario’s moesten voldoende maat-

schappelijk draagvlak hebben, financieel haalbaar zijn, 

tweederde van de bebouwing moest uit woningbouw 

bestaan en er moesten maatschappelijke voorziening in 

worden opgenomen. In 2001 komt de plangroep met het 

voorstel ‘Een Schoon begin’. Hierin werd een vierde scenario 

aangedragen: woonfuncties gecombineerd met wijk- en 

stadsgeoriënteerde voorzieningen op het gebied van zorg 

en kleine bedrijvigheid. 

De gemeente nam het advies over en selecteerde vier  

ontwikkelaars die aan de hand van het gekozen scenario 

een schetsontwerp dienden uit te werken. Eind 2001 koos 

de gemeente samen met de plangroep, nu overgegaan in 

het Coördinatieteam (CT) omdat de taken waren veranderd, 

unaniem voor het ontwerp van De Key / De Principaal.  

Dit winnende ontwerp hadden zij samen met Architecten-

bureau Marlies Rohmer gemaakt. Het ontwerp onder-

scheidde zich door de getoonde visie, het lef dat eruit sprak 

en de maatschappelijk oriëntatie. Ook de flexibiliteit in het 

plan sprak tot de verbeelding. Daar woningbouwcorporatie 

Talis een deel van het project zou ontwikkelen, stapte Talis 

tijdens deze selectieprocedure tijdelijk uit het CT om  

belangenverstrengeling te voorkomen.

De negentiende-eeuwse wijk Bottendaal kent een menge-

ling van verschillende culturen, religies en sociale klassen. 

Er wonen gezinnen, studenten, tweeverdieners, allochtonen 

en yuppen. De opgave voor deze nieuwe, binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling was dat de verschillende culturen, 

leefstijlen en functies met elkaar verweven moesten  

worden. Tevens moest het voormalige fabrieksterrein 

onderdeel van de wijk worden, want tot 1999 vormde de 

Dobbelmanfabriek een enclave binnen de wijk die niet 

publiekelijk toegankelijk was. 

Het stedenbouwkundig uitgangspunt voor de herontwikke-

ling van dit gebied refereert aan de oorspronkelijke indeling 

van het fabrieksterrein en geeft een verwante compositie 

van gebouwvolumes van verschillende schaal. Door het 

hanteren van een ‘patchworkmodel’ bleef de flexibiliteit in 

het ontwerp behouden. Het model bood de mogelijkheid 

om tot ver in het proces met de verschillende (bouw)-

onderdelen te schuiven zonder dat het masterplan in essentie 

werd aangetast. 

Het project kent twee delen. Het eerste gebied is een terrein 

omsloten door de Graafseweg, de Graafsedwarsstraat, de 

Leemptstraat en De Ruyterstraat. Hier staan een woonzorg-

complex en drie ‘woonfabrieken’ met 67 appartementen, 

bedrijfsruimten, ateliers en een sportruimte rond een  

autovrij binnenplein. Onder het terrein bevindt zich een 

grote, ondergrondse parkeergarage. De ontwerpen voor 

deze gebouwen zijn merendeels van Architectenbureau 

Marlies Rohmer. Het tweede gebied ligt aan de andere kant 

van De Ruyterstraat. Hier zijn louter laagbouwwoningen 

gerealiseerd, in overeenstemming met de omliggende 

bebouwing. Aan De Ruyterkade liggen de Bottendaalse 

heren huizen en ingeklemd tussen de bestaande woningen 

aan de Jan van Galenstraat en de Piet Heinstraat staan nieu-

we patiowoningen op de plek van de voormalige opslaghal-

len. Deze ontwerpen zijn van dok architecten. 

Op verschillende manieren wordt er verwezen naar het 

industriële verleden. De markante fabrieksschoorsteen op 

het binnenplein bleef behouden en het ‘Biotexgebouw’ aan 

de Graafsedwarsstraat, omgebouwd tot een appartementen-

complex met op de begane grond ateliers, kreeg een indus-

trieel uiterlijk. Drie nieuwe gebouwen sluiten qua massa 

aan op het voormalige fabrieksgebouw ‘L’. De architectuur 

van deze drie gebouwen is geïnspireerd op de robuuste 

industriële bouwstijl van de Duitse architect Peter Behrens, 

met name van zijn beroemde AEG-fabriek in Berlijn.  

De oude lichtreclame ‘Dobbelman’ op een van de gebouwen 

bleef behouden. In de architectuur van de laagbouw zijn 

Bottendaalse karakteristieken opgenomen, verwijzend naar 

de bestaande negentiende-eeuwse herenhuizen.

De Key / De Principaal kreeg tevens opdracht om de openbare 

ruimte binnen het plangebied in te richten. Ook hierover is 

veel overleg geweest met de buurt. Vooral de invulling van 

het omsloten binnenterrein kreeg veel aandacht, er werd 

zelfs een speciale workshop aan gewijd. Het binnenplein 

wordt door meerdere routes vanuit de wijk ontsloten, maar 

heeft zijn besloten karakter behouden. Deze semi-openbare 

ruimte, geplaveid met stelconplaten afkomstig van het 

voormalige fabrieksterrein, is vormgegeven als een lange 

fabrieksstraat, de ‘Wasstraat’ genoemd. Deze straat blijft 

ongeprogrammeerd, de bewoners kunnen zelf invulling 

geven aan de openbare ruimte. 

De bewonersparticipatie, het interactieve planproces en de 

rol van het Coördinatieteam zijn in dit project bijzonder te 

noemen. Het CT vergaderde tweewekelijks. Daarnaast zijn 

verschillende thema’s in werkgroepjes voorbereid. Dit heeft 

grote invloed gehad op de plannen, die in de loop van het 

proces op een aantal punten gewijzigd zijn. Deze aanpak 

heeft het mogelijk gemaakt dat zo een gevarieerd programma 

met een hoge dichtheid werd gerealiseerd dat op een  

traditionele manier niet snel tot stand had kunnen komen. 

Openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid bij alle betrok-

ken partijen heeft de mogelijke weerstand die zo’n gecompli-

ceerde stedelijke gebiedsontwikkeling zou kunnen oproepen 

voorkomen.
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1  Marlies Rohmer, nieuwbouw appartementencomplex
2  dok architecten en Marlies Rohmer, nieuwbouw woningen 

en woonzorgcomplex aan binnenplein
3  Marlies Rohmer, voormalig fabriekspand omgebouwd tot 

appartementencomplex
4  dok architecten en Marlies Rohmer, nieuwbouw woningen 

en woonzorgcomplex aan binnenplein

1 2

4

3
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1  dok architecten, nieuwbouw patiowoningen tussen de 
bestaande woningen aan de Jan van Galenstraat en  
de Piet Heinstraat

2  dok architecten, nieuwbouw woningen De Ruyterstraat

1

dok architecten, woningen De Ruyterstraat, achterzijde

2
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Gemeente Langedijk Twuyverhoek
Ruimtelijk ontwerp Stef Veldhuizen / SVP Architectuur en Stedenbouw Architectuur Maarten Min, Jan Willem Dragt / Min2 bouw-kunst, 
Jurgen van der Ploeg / FARO architecten, Bas Liesker / Heren 5 architecten, e.a. Planvorming en realisatie 2003 – 2009

De gemeente Langedijk heeft ten oosten van de landelijke kern Sint Pancras het dorp uitgebreid 
met een woonwijk van 450 woningen, waarvan er 45 op vrije kavels werden gebouwd door 
particuliere opdrachtgevers. De uitbreiding moest van meet af aan echt ‘dorps’ zijn, met 
gebruikmaking van de lokale kenmerken van de gebouwde omgeving en het landschap, maar 
tegelijkertijd ook eigentijds. Om dat doel te bereiken werd eerst samen met een stedenbouw-
kundig bureau een conceptplan gemaakt, dat mede was gestoeld op cultuurhistorisch onder-
zoek van het gebied en de inbreng van bewoners. Vervolgens werden drie geschikt geachte 
architectenbureaus door de gemeente uitgenodigd om mee te denken over de stedenbouw-
kundige opzet. In die fase maakten de architecten in opdracht van de gemeente ook de eerste 
schetsontwerpen voor de gedachte woningbouw. Pas daarna werden enkele projectontwikke-
laars en corporaties uitgenodigd te participeren, onder voorwaarde dat men het stedenbouw-
kundig idee zou omarmen. 
Deze omgekeerde procesgang — eerst de ontwerpers kiezen en het plan maken en dán pas  
de bouwkundige opdrachtgevers — en dit alles geïnitieerd en gedirigeerd door een niet al te 
grote gemeente, dwong veel respect af bij de jury. Het voormalige hoofd Grondgebiedzaken,  
Theo de Vos, moet wat betreft deze ideevorming nadrukkelijk worden genoemd. 
De jury was dan ook benieuwd of deze bijzondere aanpak ook tot een bijzonder resultaat had 
geleid. Bij de rondgang met de betrokkenen was de reactie overwegend positief. ‘Stedenbouw-
kundig, typologisch, de mix van vormen, de aanleg van de openbare ruimte, het ziet er veel 
aangenamer uit dan het gros van de nieuwbouwwijken. Bovendien is de associatie met het 
dorpse goed gelukt’, zo klonk het in de jury. ‘De sfeer is prettig informeel en de vrije kavels 
maken het een beetje rommelig op een goede manier.’ Het geheel afwezig zijn van andere 
functies en voorzieningen werd door een enkel jurylid als een minpunt gezien; ook waren er 
bedenkingen bij het geconcentreerd parkeren ín de wijk.
In een vakblad was Twuyverhoek getypeerd met de omschrijving ‘nauwgezette willekeur’.  
Daar kon de jury zich ook goed in vinden. ‘Zonder meer een enorme prestatie van de gemeente 
en de vroeg in het proces betrokken ontwerpers’, vond de jury na afloop van het bezoek,  
‘met een resultaat dat niet hemelschokkend, maar wel een verademing is vergeleken met de 
standaardwoonwijken bij de meeste dorpskernen’. Langedijk heeft met het totstandbrengen 
van de ‘eigentijds-dorpse’ woonwijk een enorme prestatie geleverd.

Juryoordeel
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‘Kwaliteit kun je maar één keer maken, je kunt het ook voor 

vijftig jaar verknallen.’ Met deze pittige uitspraak vatte de 

gemeente haar ambitie en werk aan de nieuwe woning-

bouwlocatie Twuyverhoek goed samen. De realisatie van  

de woonwijk werd de gemeente Langedijk toegewezen 

toen duidelijk was dat aan de vinex-verplichting voor de 

driehoek Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk moest worden 

voldaan. Een langgerekt gebied van ongeveer 16 hectare 

ten noordoosten van de landelijke kern van Sint Pancras 

werd uiteindelijk de aangewezen bouwlocatie.

Sint Pancras is een karakteristiek Noord-Hollands dorp met 

ongeveer 6.000 inwoners. De laatste tien jaar zijn er slechts 

45 woningen gebouwd. De bouw van de nieuwbouwwijk 

met 450 nieuwe woningen was dan ook redelijk urgent. 

Dat bleek ook uit de herkomst van de nieuwe bewoners in 

Twuyverhoek: een derde komt uit Sint Pancras, de helft uit 

de gemeente Langedijk.

Het dorp heeft zijn structuur te danken aan de historische 

strandwal, met zijn karakteristieke bovenweg en beneden-

weg. De wegen liggen aan de buitenrand van de strandwal 

en lopen als een lint door het dorp. De (vrijstaande) wonin-

gen liggen gestaffeld aan deze wegen. De voortuinen van 

deze huizen met een eenvoudig en dorps karakter, hebben 

doorgaans veel bomen en struiken, waardoor de straten als 

groene slingers door het dorp lopen. Het afwisselende 

straatbeeld wordt nog versterkt door de menging van 

wonen en werken.

De eerste reactie van omwonenden op de geplande nieuw-

bouwlocatie leverde veel gefronste wenkbrauwen op, maar 

al snel veranderde deze reserve in een nadrukkelijke 

betrokkenheid. De gemeente maakte namelijk direct duide-

lijk dat de planvorming van het project met veel zorg zou 

geschieden. Vanaf het begin mochten buurtbewoners  

meepraten via onder andere een klankbordgroep en de 

gemeente gaf opdracht voor een uitgebreid cultuurhistorisch 

onderzoek van het gebied. De onderzoeker werd betrokken 

bij het ontwerpteam. 

Om een kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk plan op tafel 

te krijgen dat zou ‘passen’ bij het dorp, keerde de gemeente 

de invulling van het ontwerpproces bewust om. Eerst ging 

men met het stedenbouwkundig bureau SVP om de tafel 

zitten voor de eerste gedachtevorming. Vervolgens werden 

voor de opdracht geschikt geachte ontwerpers geselecteerd. 

De architectenbureaus Min2, FARO en Heren 5 werden 

ingeschakeld om de plannen verder te ontwikkelen.  

Zij waren gekozen omdat ze hadden bewezen in een  

dergelijke setting een goede, eigentijdse vertaling te kun-

nen geven van historische bouwvormen. Pas na een eerste 

workshop, waar het stedenbouwkundig concept in belang-

rijke mate vast was komen te staan, werden de ontwikke-

laars en corporaties geselecteerd. 

Door middel van een tweede workshop, ook op initiatief 

van en georganiseerd door de gemeente, werd de stedelijke 

en architectonische invulling voor de nieuwbouwlocatie 

aangescherpt. Opmerkelijk is dat de inmiddels aan het  

ontwerpteam toegevoegde marktpartijen tijdens deze 

workshop nog steeds niet wisten welk plandeel of -delen 

zij feitelijk toegewezen zouden krijgen. De gemeente wilde 

zo voorkomen dat de betrokkenheid van deze partijen zich 

slechts zou beperken tot de deelplannen die zij uiteindelijk 

zouden bouwen. Doel was dat alle participanten in het 

ontwerp- en bouwproces zich zouden engageren met het 

totale plan. Pas nadat het stedenbouwkundig concept 

vaststond, zijn de kavels en de projecten aan de verschil-

lende partijen toebedeeld, net als alle 45 vrij uit te geven 

kavels voor zelfbouwers. Deze aanpak had als nadeel dat 

dit een buitengewoon ingewikkelde bouwinfrastructuur 

tot gevolg had. Maar het beoogde projectdoel, het maken 

van een dorps plan met een mix van woningtypen in een 

eigentijdse vertaling van de authentieke architectuur, 

mocht prevaleren boven praktische zaken als een lastige 

bouwplaatsproblematiek. 

In de wijk Twuyverhoek zijn alleen woningen gebouwd, 

winkels of andere voorzieningen zijn niet in het plan opge-

nomen. De locatie is zo gelegen dat de bewoners goed 

gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen in 

het dorp. Door enkele oost-west-ontsluitingswegen in het 

plan op te nemen, kunnen de bewoners snel doorsteken naar 

Sint Pancras. In het plan zijn twee projectontwikkelaars  

en een corporatie werkzaam geweest. Deze corporatie was 

een samenwerkingsverband van drie corporaties. 

Oorspronkelijk zou elke partij eenzelfde verdeling van 

woningen krijgen, een derde huur en twee derde koop. 

Maar in een latere fase van de planvorming bleek dit niet 

haalbaar en kreeg de corporatie alle huurwoningen. 

Twuyverhoek heeft een stedenbouwkundige opzet die de 

bestaande landschapsstructuur volgt. Omringd door water 

zijn de aanwezige stroken land omgevormd tot woon-

eilanden die verbonden worden door een dorpslint, naar 

voorbeeld van de strandwal in Sint Pancras. Aan de oostkant 

doorsnijdt een fietsroute het plan van noord naar zuid.  

Per eiland is er een mix aan woningtypen en verschillende 

opdrachtgevers. Koop staat naast huur en er zijn per veld 

twee architecten werkzaam geweest. De 45 percelen voor 

particulier opdrachtgeverschap zijn ook over de eilanden 

verdeeld. In het plan zijn veel verschillende typen grond-

gebonden woningen opgenomen. Deze liggen in navolging 

van Sint Pancras gestaffeld langs het dorpslint. 

Veel aandacht is besteed aan de architectuur. Deze is eigen-

tijds en redelijk sober, met verwerking van de streekeigen 

vormentaal van de historische bebouwing. De typische 

mansardekappen in de omgeving komen in moderne variant 

terug. Ook de kenmerkende pronkgevels en makelaars zijn 

in een eigentijdse vorm door de hele wijk terug te vinden. 

De invulling van de openbare ruimte behoorde ook tot de 

verantwoordelijkheid van de stedenbouwkundige. Deze 

openbare ruimte wordt gekarakteriseerd door de vele brug-

gen en bruggetjes, hagen en hekwerken. Om aan te sluiten 

bij het groene karakter van Sint Pancras kregen verschillen-

de bewoners bomen van de gemeente om deze op hun 

kavel te planten. De straten zijn smal en hebben ‘dorpse’ 

wegprofielen. Parkeren is zo veel mogelijk van de afzonder-

lijke straten gehaald en geconcentreerd op kleine pleintjes 

tussen de huizen. Bijna alle woningen hebben een straat-

kant en een waterkant. De erfafscheidingen aan de straat-

kant worden gevormd door plantvakken en groenstroken, 

die moeten bijdragen aan het dorpse karakter dat de 

gemeente van meet af aan voor ogen stond.
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1  Deel Min2 
2  Deel FARO
3  Deel appartementen
4  Deel lofts
5  Fiets- en wandelpad als oost-westverbinding met  

bestaande omgeving
6  De Watergang is een van de noord-zuidroutes door 

Twuyverhoek

5

6

Openbaar groen 
Uitgeefbare grond en erf 
Mogelijke locatie aanlegsteiger 
Wegen / parkeren  
FARO 
Min2

1 2

3 4
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Gemeente Breda Park OVER-BOS
Ruimtelijk ontwerp Cor Geluk / Juurlink + Geluk, stedenbouw landschap, Marion van den Akker / gemeente Breda Planvorming  
en realisatie 2002 – 2008

Breda heeft van een bedreiging — het ontstaan van een onoverkomelijke barrière in de gemeente door 

de aanleg van de hsl naast de A16 — een kans gemaakt. Door het creëren van twee groene stadsducten 

van stevig formaat over de ‘infrabundel’ en een mooi, glooiend park als groene inpassingszone is een 

stedenbouwkundige oplossing gevonden die als voorbeeldig kan worden beschouwd. Ook werkt de 

combinatie van de harde infrastructuur met de romantische Engelse landschapsstijl, waarvoor de  

ontwerpers van het park hebben gekozen, wonderwel. De relatie met de omgeving is verder goed in 

het oog gehouden. De openbare ruimte van het plangebied langs en over de A16 werkt als een perfect 

passend ‘puzzelstuk’ tussen Breda-West en de dorpsrand van Prinsenbeek. De publieksvoorzieningen 

in het nieuwe stadspark — visvijver, petanquebaan, dierenweide, trapveld, fietspaden, hondenuitlaat-

plaats, versnaperingsplek — zijn voor het beperkte oppervlak misschien enigszins overdadig, maar het 

laat wel zien dat de opdrachtgever zich niet alleen liet leiden door het doel de zware infrastructuur 

visueel af te schermen, maar zich ook goed bewust was dat de groenzone daadwerkelijk als park 

gebruikt moest gaan worden. 

Na het Tracébesluit in 1998, dat de aanleg van de HSL-Zuid mogelijk maakte, werd de verantwoorde-

lijkheid voor het ontwerp, aanleg en beheer van de nieuwe inpassingszone door het Rijk overgedragen 

aan de gemeente. Breda heeft deze handschoen goed opgepakt en de geboden financiële mogelijk-

heden prima benut. In een bijna permanent proces van geven en nemen met Rijkswaterstaat en de 

projectorganisatie HSL-Zuid — gezamenlijk verantwoordelijk voor (de verdiepte bak van) de rijksweg, 

de hsl, de civiele kunstwerken en de geluidsschermen — werd het gebied integraal vernieuwd, waarbij 

zo goed mogelijk rekening werd gehouden met de belangen en inzichten van omwonenden.  

De gemeente wist de verschillende onderdelen van het ambtelijke apparaat adequaat in te zetten 

voor deze uitzonderlijke opgave. 

Concluderend kwam de jury tot de slotsom dat park OVER-BOS een zeer geslaagd project is waar 

hopelijk een voorbeeldwerking van uit zal gaan bij andere ‘overkluizingsplannen’ in Nederland. Het 

budgettaire risico was evenwel beperkt, waardoor de prestatie van de gemeentelijke opdrachtgever in 

vergelijking met andere projecten iets minder hoog werd ingeschat. De inzending maakt de nominatie 

echter meer dan waar.

Juryoordeel

Een van de twee stadsducten over de tunnelbak van A16  
en hsl-tracé
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de aansluiting met de parkranden is 60.000 m3 grond verzet, 

waardoor het park de eerdergenoemde on-Hollandse hoogte-

verschillen kent. Door de twee forse stadsducten zijn er 

directe verbindingen tussen Prinsenbeek en Breda gelegd. 

Het stadsduct Valdijk is bedoeld voor alle verkeer en het 

stadsduct Middenweg is alleen toegankelijk voor langzaam 

verkeer. 

Het water in het park heeft meerdere functies. In een lineaire 

structuur, van noord naar zuid, vormt de waterpartij een 

natuurlijke begrenzing tussen de dierenweide en het park, 

scheidt het openbaar en privé en bovendien vergroot het 

spiegelende wateroppervlak het ruimtelijk effect. Naast de 

parkfunctie dienen de vijvers ook als berging voor water. 

Geregeld had Prinsenbeek in het verleden te kampen met 

wateroverlast, omdat de buffering van regenwater niet 

afdoende was. 

In het park is terughoudend omgegaan met het materiaal-

gebruik. Het diende te passen in deze bijzondere groene én 

tegelijk zeer stedelijke omgeving. Er is een combinatie te 

zien van natuur stenen stapelblokken (violetto), hout 

(eiken) en staal. Het meubilair in het park werd speciaal 

voor deze locatie ontworpen.

Op 21 juni 2008 werd het park officieel geopend met de 

onthulling van een plaquette door wethouder Janus 

Oomen. De naam van het park, Over-Bos, is het resultaat 

van een uitge schreven prijsvraag. ‘Over’ staat voor de 

dwarsverbinding tussen Prinsenbeek en Breda, ‘Bos’ is een 

verwijzing naar het vroegere (dorps)bos dat langs de 

dorpsrand van Prinsenbeek lag.

Prinsenbeek, ten westen van Breda, is van oudsher een 

tuindersdorp. Het dorp was lang een zelfstandige gemeente. 

In 1976 werd het grondgebied ten oosten van de spoorweg 

Breda – Lage Zwaluwe bij Breda gevoegd en bij de gemeente-

lijke herindeling van 1997 volgde de rest van het dorp.  

Een park op de grens van Breda en Prinsenbeek, in de jaren 

zeventig aangelegd als een groene buffer langs de A16, 

vormde ook na de herindeling nog een fysieke, maar zachte 

grens met Breda. 

Met de plannen eind jaren negentig voor de verbreding van 

de A16 en de komst van het hsl-tracé tussen Amsterdam en 

Parijs werd deze snelwegzone tussen Prinsenbeek en Breda 

flink overhoopgehaald. Deze ontwikkelingen werden vooral 

door de Bekenaren niet positief ontvangen. Het park was 

ondanks de nabijheid van zo veel verkeer een geliefd 

gebied met weides, een (dorps)bos, een visvijver en een 

hertenkamp, dat door de bewoners van Prinsenbeek  

bijzonder werd gewaardeerd.

In het tracébesluit van de hsl (1998) werden naast de zones 

voor de spoorwegen, autosnelwegen en overige infra-

structuur ook zogeheten inpassingzones vastgesteld. Deze 

gebieden liggen ter weerszijden van de hsl en moeten bij-

dragen aan een goede kwalitatieve overgang van de zware 

infrastructuur met de directe omgeving. De inpassingzones 

zijn vooral bedoeld als visuele afscherming en komen 

zowel in landelijke als in stedelijke gebieden voor. De ver-

antwoordelijkheid voor het ontwerp, aanleg en beheer van 

deze inpassingszones droeg de rijksoverheid over aan de 

desbetreffende gemeenten. 

Breda kreeg in totaal ongeveer 40 hectare inpassingszone 

toe gewezen, verdeeld over negen deelgebieden. Voor het 

totale gebied werd als verlies van het groen bij de aanleg 

van de infrastructuur een afkoopsom van 14,75 miljoen 

overeengekomen. Park Prinsenbeek en de directe omge-

ving ervan is een van de negen toegewezen inpassing-

zones, een gebied van circa 8,5 hectare aaneengesloten 

terrein. Voor deze locatie stond in het tracébesluit de  

doelstelling omschreven dat het een parkachtige inrichting 

met plaatselijk opgehoogd maaiveld zou moeten zijn  

als afscherming van de infrabundel hsl-A16 met integratie  

van de geluidsschermen.

De gemeente Breda greep deze opdracht met beide handen 

aan. Deze uitdaging bood nieuwe kansen voor de herin-

richting van het gebied. Door de hsl en de rijksweg verdiept 

aan te leggen, met een parkachtige inrichting over deze 

infrastructuur, kon de aanwezige groenzone flink worden 

uitgebreid en een welkome recreatieve voorziening worden 

voor de omgeving. Een unieke kans om het gebied ter 

weerszijden van de verkeersaders kwalitatief te vernieuwen 

en tegelijkertijd de relatie tussen Breda en Prinsenbeek  

te verstevigen.

De gemeente nam resoluut de leiding in het plan- en 

ontwerp proces. In het opgestelde bestemmingsplan werden 

de randvoorwaarden vastgesteld. Het bureau Juurlink + Geluk 

kreeg de opdracht om samen met het gemeentelijke  

ontwerpteam van Bureau Infrastructuur en Openbare 

Ruimte de ontwerpen te ontwikkelen. In dit proces partici-

peerden ook de overige betrokken partners zoals 

Waterschap Brabantse Delta en het projectbureau HSL-Zuid. 

Een aparte plek kreeg de klankbordgroep van Prinsenbeek; 

dit inspraakorgaan werd vanaf het begin van het proces 

nauw bij de planvorming betrokken. De grote waardering 

van de bewoners voor het voormalige park, de rust en  

intimiteit, de volgroeide bomen en de functies, maar ook 

de romantische vormgeving zijn als uitgangspunt gehan-

teerd bij de nieuwe plannen. Niet aan alle wensen kon 

worden voldaan. Zo moest er een groot aantal bomen in 

het park worden gekapt. 

In reactie op de wensen van de omwonenden werd door  

de landschapsarchitect het park als een ‘dorpsbos’ gedacht 

in de Engelse landschapsstijl. Het park kent veel hoogte-

verschillen, doorkijkjes, vertekende perspectieven, spiege-

lingen en open ruimtes en overkluist op twee plaatsen de 

hsl en de A16. Het zwaartepunt van het park ligt aan de 

westkant van de infrastructuur, hier loopt het park langs de 

verdiepte tunnelbak. Ter hoogte van het oude park waaiert 

het park uit over twee grote ‘stadsducten’ (een soort  

ecoducten mét verkeer), elk met een breedte van ongeveer 

100 meter, over de verdiepte tunnelbak. Waar mogelijk zijn 

bestaande bomen behouden of verplant en zal het park, als 

de bomen gegroeid zijn, gevormd worden door een gesloten 

kronendak van bomen waarin grote plekken zijn opengelaten 

met een enkele boom. Er zijn 1.900 grove sparren, berken 

en eiken geplant. De keuze van deze boomsoorten is niet 

alleen ingegeven omdat ze veel voorkomen in de regio, 

maar ook omdat deze soorten toe kunnen met een dunne 

aardlaag. Het dek van aarde op de stadsducten is namelijk 

maar 90 cm diep; een dikkere grondlaag zou te zwaar zijn 

voor de brugconstructie. Door het park aan de westkant 

van Breda bij de inrichting te betrekken (de ‘overkant’),  

zijn meer geaccidenteerde wandel- en fietspaden gereali-

seerd, die een haast romantisch, afwisselend beeld van  

het park geven. Een bijzondere fietsbrug, die verschillende 

paden met elkaar verbindt, biedt de gebruikers een  

prachtig panorama op de vijvers in het park.

Voor het verdiepen en inpakken van de tunnelbak en voor 
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1  A16 en hsl-tracé tussen Prinsenbeek en Breda
2  Park OVER-BOS over de verdiepte tunnel met A16  

en hsl-tracé
3  Situatie

1

3

Westkant OVER-BOS met visvijvers en fiets- en wandelpaden

2
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1 Robuust parkmeubilair langs geluidsscherm A16
2  Westkant OVER-BOS met visvijvers en fiets- en wandelpaden
3  Masterplan OVER-BOS
4  Waterstuw voor de waterregulering 
5  Doorsnede stadsducten Middenweg (boven) en Valdijk

5

4

1 2
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Ontwikkelingscombinatie Almere Hart (MAB 
Development Group en Blauwhoed Eurowoningen) 
en de gemeente Almere Stadshart Almere
Ruimtelijk ontwerp Floris Alkemade, Rem Koolhaas / OMA Architectuur William Alsop / Alsop Architects, Gunnar Daan, Kees Rijnboutt / 
 de architectengroep, René van Zuuk, Claus en Kaan Architecten, Frits van Dongen / de Architekten Cie., David Chipperfield,  
Meyer en Van Schooten, Christian de Portzamparc, Gigon / Guyer Architekten, Bjarne Mastenbroek / SeARCH, Erna van Sambeek /  
Van Sambeek & Van Veen, Brendan MacFarlane / Jakob+MacFarlane, S333, Kazuyo Sejima / SANAA, Moriko Kira e.a. Planvorming en 
realisatie 1996 – 2009

In 1994 schreef het stadsbestuur van Almere een stedenbouwkundige prijsvraag uit voor een compleet 

nieuw stadscentrum om te kunnen voldoen aan de groei van de gemeente naar 200.000 inwoners. 

Het opvallendste aspect van het winnende ontwerp van het Office for Metropolitan Architecture was 

de introductie van een tweede, gebogen maaiveld. Beneden zouden de infrastructurele voorzieningen 

worden gesitueerd voor de busbaan, de bevoorrading van de daarboven gelegen winkels en een enorme 

parkeerplaats, het bovenste maaiveld zou puur een voetgangersdomein worden. De relatie tussen de 

twee niveaus werd gelegd door een stelsel van brede trappen, liften, roltrappen en doorzichten.

Voor de uitvoering van het zeer omvangrijke programma (winkels, woningen, culturele voorzieningen, 

kantoren, een megabioscoop en een hotel) werd een keur aan Nederlandse en buitenlandse architecten 

uitgenodigd. De opdrachtgever voor de winkels en de horeca werd MAB Development, voor de 

woningbouw Blauwhoed Eurowoningen. Beide projectontwikkelaars verenigden zich in een speciaal 

samenwerkingsverband: de Ontwikkelingscombinatie Almere Hart. De gemeente richtte voor het reus-

achtige project een zelfstandige Dienst Stadscentrum op met een eigen budget, die rechtstreeks onder 

de projectwethouder ressorteerde. 

De jury was unaniem in haar lof voor de opdrachtgevers en de gemeente, die met het spectaculaire 

plan behoorlijk hun nek hebben uitgestoken. Het behaalde resultaat bewees dat de samenwerking 

tussen de opdrachtgevende partners bijzonder vruchtbaar moest zijn geweest. Dat kón niet anders. 

Men vond het een heroïsch project, het was heel goed dat men voor de voorheen nogal anonieme 

new town ‘iets bijzonders’ had bedacht, met gemiddeld genomen bijzonder sprekende architectuur. 

Maar er was naast de bewondering ook kritiek. Het nieuwe centrum werd wel erg ‘stenig’ gevonden, 

de leisure-functie — die voor het stedelijk leven zo belangrijk is — was te veel apart gezet, net zoals 

de culturele functies, en er wonen te weinig mensen in het nieuwe centrum. De vraag werd gesteld: 

een stadscentrum dat in overwegende mate uit winkels bestaat, is dat wel een echt stadscentrum? 

Een ander punt waar enkele juryleden over twijfelden, was het aspect van de toekomstwaarde van 

het stedelijk concept. Is dat wel flexibel genoeg om andere inzichten over een jaar of twintig toe te 

laten? Het werd nogal dwingend gevonden, het is ‘alles of niets’. Eén jurylid vond het andere voorbeeld 

van een dubbel maaiveld in Nederland, Hoog Catharijne, functioneel gesproken op zijn minst zo 

indrukwekkend en bovendien flexibeler door de gebruikte draagconstructie. 

De jury kwam na een pittige discussie tot het eindoordeel dat de opdrachtgevers alle hulde verdienden 

voor hun durf, ambitie en doorzettingsvermogen, maar er werd vrij algemeen getwijfeld of de cultuur 

van een echt centrum — met de specifieke grootstedelijke menging van wonen, werken en ontspannen 

— wel bereikt zou worden door de gekozen opzet van het stadshart. 

Juryoordeel

Hengelosebrug met daarachter woontoren Silverline  
naar ontwerp van Claus en Kaan
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Almere is oorspronkelijk bedacht als een overloopstad voor 

zowel Amsterdam als het Gooi met tussen de 15.000 en 

250.000 inwoners. In 2007 is het inwonersaantal reeds 

gegroeid naar 175.000. Omdat een verdere groei wordt 

voorzien, werd onlangs door de wethouder ruimtelijke 

ordening en wonen van Almere, Adri Duivesteijn, en de 

minister van VROM, Jacqueline Cramer, het contract 

Almere 2030 ondertekend, dat de basis legt voor een schaal-

sprong naar een stad van 350.000 inwoners in 2030. 

Almere zal dan tot de vijf grootste gemeenten van Nederland 

behoren en is daarmee een van de snelst groeiende steden 

van Europa. 

De stad Almere bestaat uit meerdere stadsdelen: Almere 

Stad, Almere Haven, Almere Buiten, Almere Hout. Almere 

Poort is vanaf 2007 in ontwikkeling en andere stadsdelen 

als Almere Pampus zijn in ontwerp. Medio jaren zeventig 

werden de eerste woningen opgeleverd en sindsdien groeide 

Almere gestaag. Het centrum van de stad kreeg vorm, maar 

ook bleven delen van de geplande stad uit strategische 

overwegingen onbebouwd. Pas als de demografische en 

economische druk groot genoeg zou worden, zouden deze 

delen ingevuld worden volgens de dan heersende opvattin-

gen. In 1992 was het zover. De jonge stad formuleerde, 

krap vijftien lentes jong, haar visie voor een nieuw stads-

centrum dat het bestaande winkelcentrum en het station 

met het Weerwater zou moeten verbinden. De gemeente 

wilde geen vergroting van het bestaande winkelcentrum, 

maar een waar stadscentrum met een voorzieningenniveau 

dat past bij een stad met, zo werd toen gedacht, weldra 

200.000 inwoners. Een stadshart met een zeer divers aan-

bod aan winkels, horeca en vermaak, maar ook met culturele 

voorzieningen voor jong en oud, zoals een openbare  

bibliotheek, een megabioscoop, een theater, een kunst-

centrum en een popzaal. Een centrum met een sterke, 

eigen identiteit waar de inwoners trots op zouden zijn, die 

de stads- en uitgaanscentra van het ‘oude land’ zouden 

doen vergeten.

In 1994 werd een stedenbouwkundige ontwerpprijsvraag 

uitgeschreven, die het Office for Metropolitan Architecture 

(OMA) wint. Het plan werd op instigatie van de gemeente 

getoetst op haalbaarheid door de ontwikkelaars MAB en 

Blauwhoed en diverse adviseurs. Er werd ook goed gekeken 

naar de verkeerskundige aspecten. In 1997 besloot de 

gemeenteraad tot de bouw van het nieuwe stadshart en 

sloot het een realisatieovereenkomst met MAB en 

Blauwhoed Eurowoningen, die voor dit project samengaan 

in de Ontwikkelingscombinatie Almere Hart CV. 

Om de kwaliteit, voortgang en uitvoering te waarborgen, 

stelde de gemeente in 1997 een speciale raadscommissie in 

voor de ontwikkeling van het Stadshart en een zelfstandige 

Dienst Stadscentrum. Met de oprichting van de Dienst 

Stadscentrum creëerde Almere een bijzondere organisatie-

structuur. Deze dienst kreeg namelijk een eigen budget en 

opereerde als een aparte entiteit binnen het gemeentelijk 

apparaat met als opdracht: de ontwikkeling en het beheer 

van zowel het oude als het nieuwe centrum. De Dienst 

Stadscentrum viel rechtstreeks onder de projectwethouder, 

waardoor het ambtelijk apparaat net zo snel en doortastend 

kon handelen ‘als een marktpartij’. Pas bij afwijkingen van 

meer dan 10 procent van de geraamde kosten per plandeel 

was de inschakeling van het gemeentebestuur geboden.

Om het omvangrijke en gecompliceerde proces in de hand 

te houden, creëerde de Dienst Stadscentrum samen met 

Ontwikkelingscombinatie Almere Hart CV een hiërarchisch 

gestructureerde procesorganisatie. Projectgroepen werkten 

het stedenbouwkundig masterplan per plandeel uit.  

Het stadsteam, waarin de verzamelde projectleiders van de 

projectteams zitting hebben, toetsten voorstellen op prak-

tische, juridisch en budgettaire haalbaarheid. Het strategie-

team, bestaande uit de directeur en controller van de 

Dienst Stadscentrum en de directeuren van de betrokken 

ontwikkelaars, nam alle strategische beslissingen en 

bewaakte de voortgang en het budget van het project in 

zijn totaliteit. Een ‘herenberaad’ met de projectwethouder 

en de CEO’s van de ontwikkelaars vond alleen plaats  

indien vastgestelde randvoorwaarden dreigden te worden 

aangetast.

Wederzijds vertrouwen, volledige financiële transparantie 

en het maken van afspraken op hoofdlijnen, zodat de plan-

nen flexibel konden worden uitgewerkt, zijn doorslaggevend 

geweest voor de succesvolle samenwerking van de 

gemeente met de Ontwikkelingscombinatie Almere Hart CV. 

Het afspreken van spelregels en een duidelijke verdeling 

van het werk creëerden een gezonde en kwalitatieve basis 

voor de enorme operatie. Een belangrijke spelregel was bij-

voorbeeld dat de regie over de uitvoering van een deelplan 

zo veel mogelijk in handen was van de partij die het grootste 

belang had in het betreffende project. Blauwhoed 

Eurowoningen ‘deed’ de woningbouw, MAB de commerciële 

projecten en de Dienst Stadscentrum de openbare ruimte 

en de culturele projecten, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.

De architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit werd  

geformuleerd en bewaakt door het Q-team, waarin alle 

ontwerpdisciplines waren vertegenwoordigd. Het Q-team 

zette in overleg met de betrokken opdrachtgever van een 

plandeel het keuze- en selectieproces voor ontwerpers op 

en beschreef de gedetailleerde kwaliteitskaders waaraan 

gebouwen, gevels, afwerking, materialen en de openbare 

ruimte moesten voldoen. Het team begeleidde ook de  

uitvoering. Voor elk gebouw werd een andere architect 

geselecteerd. Het was voor het Q-team een stevige klus  

als men beseft dat er een aanzienlijk aantal omvangrijke 

projecten werd gerealiseerd in nauwelijks tien jaar tijd.

Het stedenbouwkundig masterplan voor het nieuwe stads-

hart van OMA is naar eigen zeggen niet interessant op 

onderdelen. Het gaat om de stedelijkheid als geheel, de 

compactheid. De dichtheid doet haast middeleeuws aan. 

Het plan bestaat uit twee ‘werelden’. De onderwereld 

bestaat uit een ‘parkeer kathedraal’ (2.500 plaatsen), een 

ontsluiting voor expeditie en een adequate infrastructuur 

voor auto en openbaar vervoer. Opgetild, op een gebogen 

plateau, ligt de bovenwereld met het daadwerkelijke stads-

hart. Het hart is het domein van uitsluitend fietsers en 

voetgangers. Entreezones en verbindingen tussen de twee 

lagen (liften, trappen, roltrappen) zijn met veel aandacht 

ontworpen en leveren mooie doorzichten op. Het plafond-

plan voor de parkeerkathedraal is om budgettaire redenen 

nog niet uitgevoerd. 

Op het opgetilde maaiveld ligt een groot winkelcentrum 

(102.000 m2 retail en leisure) met daar doorheen een mix 

van woon- en cultuurfuncties (800 appartementen, een 

hotel, een theater, een megabioscoop en een bibliotheek). 

De straat De Diagonaal ontsluit het gebied van noord naar 

zuid. In het centrale deel van het plan ligt De Citadel, een 

naar buiten toe gesloten vierkant dat doorsneden wordt 

door kruisende winkelstraten. Hier is de woonfunctie 

opgetild. Een select gezelschap van nationale en interna-

tionale architecten werd aangetrokken om de gebouwen 

voor het centrum te ontwerpen. De opvallende architectuur 

geeft op treffende wijze uitdrukking aan de ambities van 

deze jonge stad.
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1 3

2

1  Een van de toegangen tot de ‘benedenwereld’ onder  
het gebogen maaiveld

2   Waterplein met daaraan de popzaal naar ontwerp  
van William Alsop

3   William Alsop, Apollo Hotel met tussen de poten een  
koperen, aardappelvormig gebouw met lobby en  
restaurant

Mode algemeen
Damesmode
Herenmode
Baby- en kinderkleding
Schoenen
Modeaccessoires
Lederwaren
Woninginrichting / accessoires
Huishoudelijke artikelen
Cadeau-artikelen
Overige goederen en diensten
Elektrische en technische artikelen
Hobby- en vrijetijdsartikelen
Warenhuis
Food
Persoonlijke verzorging
Dienstverlening
Horeca / Leisure
Parkeren
Expeditie
Magazijn
Rijwielstalling
Voetgangersgebied
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2 3
1  Christian de Portzamparc, De Citadel. Kruising 

Schutterstraat / Citadel met rechts de Belforttrap
2  Winkelstraat De Citadel 
3  Woningen op De Citadel

1
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ASTRON, Nederlands Instituut voor 
Radioastronomie LOFAR, ontdekkingen in  
het onbekende, bij Exloo
Ruimtelijk ontwerp W. Molenaar / Oranjewoud Planvorming en realisatie 2003 – 2009 e.v.

Om fundamenteel radiosterrenkundig onderzoek mogelijk te maken naar de big bang, de geboorte 

van het heelal, was het nodig om radiotelescopen te ontwikkelen van een nieuwe generatie en deze 

op te stellen in antennevelden verspreid over de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en 

Overijssel. Door deze velden te verbinden met een supersnel glasvezelnetwerk ontstaat een virtuele 

radiotelescoop met een diameter van 150 kilometer. Als ‘middelpunt’ van dit nieuwe ruimtelijke 

systeem werd een terrein gezocht van 400 hectare in Noord-Drenthe waar LOFAR (LOw Frequency 

ARray) Centraal zou worden geïnstalleerd. Dit gebied moest geheel vrij zijn van storingsbronnen, 

bomen en bebouwingen. ASTRON achtte een kaal akkerbouwgebied bij Exloo hiervoor geschikt en 

met inschakeling van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) slaagde men erin dit omvangrijk terrein te  

verwerven door 42 boeren uit te kopen.

ASTRON liet het vervolgens niet bij het installeren van de benodigde techniek, maar stelde een coördi-

nator Ruimtelijke Ordening LOFAR aan, in de persoon van Peter Bennema, die in overleg met de lokale 

overheden en landschapsorganisaties een natuurinrichtingsplan liet ontwikkelen. Dit plan voorzag in 

het herstel van de meanderende beek in het gebied en de aanleg van terpen, een kwelmoeras, slenken 

en andere ‘nieuwe natuur’. Van meet af aan werd de plaatselijke bevolking bij de plannen van ASTRON 

betrokken. Ook werd contact gelegd met de scholen in het gebied.

De jury was bijzonder nieuwsgierig naar dit ongewone en omvangrijke project. De combinatie van 

hoogwaardige technologie met natuurontwikkeling werd al op voorhand fascinerend gevonden.  

De uitleg door de opdrachtgever maakte duidelijk dat dit project met veel tact was aangepakt.  

Door de ‘vrijwillige’ grondverkoop en het nauw betrekken van omwonenden was het proces van de 

grondverwerving soepel en snel verlopen. Door gebruik te maken van enkele subsidieregelingen van 

het Rijk, de Europese Gemeenschap en extra inkomsten van de Postcodeloterij en het VSBfonds werd 

de natuurontwikkeling bekostigd.

De excursie naar het LOFAR-gebied ervoer de jury echter als een lichte teleurstelling. Misschien waren 

de verwachtingen — onder andere door de gebruikte term ‘superterp’ — te hoog gesteld, uiteindelijk 

bleek de inrichting een relatief bescheiden civieltechnische en waterhuishoudkundige operatie te zijn. 

De jury vond het niet sterk dat er geen landschapsontwerper was ingeschakeld voor het inrichtingsplan. 

De verklaring die hiervoor werd gegeven — men wilde het ontwerpen low key houden — bevredigde 

de jury niet, omdat landschapsontwerpen in alle gradaties mogelijk zijn. Ook de kwestie van het 

publieke gebruik van het terrein was (nog niet) goed doordacht.

Afsluitend: er was absoluut waardering voor de wijze waarop de opdrachtgever de regie in handen 

had genomen en erin was geslaagd het doel te bereiken, maar het projectresultaat werd vanuit het 

oogpunt van het landschapsontwerp niet erg bevredigend gevonden. LOFAR-gebied in wording, opname augustus 2009



98 99

Radioastronomie begon in de jaren dertig in Amerika met 

de ontdekking door Karl Guthe Jansky van radiogolven van-

uit het centrum van de melkweg. Theoretische speculaties 

en publicaties hierover bereikten Nederland in de jaren 

veertig en waren van grote invloed op Jan Hendrik Oort, 

een Nederlandse astronoom van wereldfaam en een 

belangrijke pionier en stimulator van de radioastronomie. 

Op 23 april 1949 richtte hij de Stichting Radiostraling van 

Zon en Melkweg (SRZM) op, een voorloper van ASTRON 

(ASTRonomisch Onderzoek in Nederland).

ASTRON, ofwel het Nederlands Instituut voor Radio-

astronomie, bestaat dus al zestig jaar en ontwikkelt nieuwe 

en innovatieve technologie, exploiteert instrumenten van 

wereldklasse en faciliteert en verricht fundamenteel radio-

sterrenkundig onderzoek. Het instituut opereert onder de 

paraplu van NWO (Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek) en ontwikkelt naar eigen 

zeggen de beste radiotelescopen ter wereld. Zo werd in 

1956 in Dwingeloo de voor die tijd grootste radiotelescoop 

ter wereld gebouwd, met een diameter van 25 meter, en  

in de beginjaren zeventig de Westerbork Synthese Radio 

Telescoop (WSRT), toen ’s werelds meest nauwkeurige 

telescoop. Het is een samengestelde telescoop van veertien 

beweegbare schotelantennes op een rij. Door de signalen 

in een computer te combineren, ontstaat er een virtuele 

schotel met een diameter van maar liefst 3 kilometer, precies 

de afstand tussen de uiterste telescopen. Deze virtuele 

schotel in Midden-Drenthe heeft de afgelopen decennia 

ASTRON veel ontdekkingen van wereldformaat opge leverd. 

Zo speelde de WSRT onder meer een rol in het onderzoek 

naar gassen buiten ons melkwegstelsel en bij de ontdekking 

van donkere materie en het zwarte gat.

Maar de astronomen wilden ‘verder kijken’, het heelal in. 

Men wilde het sterrenkundig onderzoek uitbreiden naar de 

tijd vlak na de oerknal, de big bang. Met de huidige radio-

telescopen worden signalen ontvangen die maximaal 11 à 

12 miljard jaar onderweg zijn geweest. Om verder te kunnen 

kijken, zo’n 14 à 15 miljard jaar geleden, zijn de bestaande 

telescopen niet toereikend. Met behulp van een nieuwe 

generatie radiotelescopen zou het ontstaan van het eerste 

sterrenstelsel, zwarte gaten en gaswolken bij de ‘geboorte’ 

van het heelal wel in beeld gebracht kunnen worden. 

LOFAR moest dit mogelijk maken. 

Superradiotelescoop LOFAR is het resultaat van intensief 

en innovatief onderzoek. In tegenstelling tot de vroegere 

schotelantennes wordt er nu gebruikgemaakt van 25.000 

kleine stilstaande antennetjes die in achttien clusters staan 

opgesteld in een centraal gebied van ongeveer 400 hectare 

en op achttien solitaire antennevelden (van circa 2 hectare) 

verspreid over Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 

De antennestations zijn door middel van een supersnel 

glasvezelnetwerk verbonden met een computer in het 

rekencentrum in Groningen, die de data van de duizenden 

antennes combineert. Met behulp van geavanceerde soft-

ware is zo een virtuele schotel gecreëerd met een diameter 

van 150 km en meer. Het model wordt opgeschaald met 

antennestations in het buitenland: Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Zweden. Medio 2009 zijn al 

acht stations aan het buitenland verkocht.

De hoofdopdracht voor ASTRON was een aaneengesloten, 

vlak en open gebied van 400 hectare in Drenthe te vinden, 

zonder bebouwing, bomen of andere storingsbronnen als 

hoogspanningsleidingen, snelwegen, spoorwegen en  

industrie. In het oosten van Drenthe, in de gemeente 

Borger-Odoorn, vond ASTRON zo’n gebied tussen de 

Hondsrug en de Veenkoloniën. Een leeg akkerbouwgebied 

dat doorsneden wordt door het Achterste Diep, een gekana-

liseerde beek en bovenloop van de Hunze. Het gebied her-

bergde 42 grondeigenaren. In april 2003 informeerde 

ASTRON de eigenaren van de grond en geïnteresseerde 

burgers over LOFAR en vroeg om hun medewerking bij de 

plannen. ASTRON koos voor de strategie om de grond-

verwerving op basis van vrijwilligheid te regelen om jaren-

lange juridische procedures te voorkomen. Bij weigering 

zou kunnen worden gekeken of het plan kon worden aan-

gepast. In bijna drie jaar is door deze open benadering bijna 

alle grond verworven tegen redelijk gangbare agrarische 

prijzen. De Dienst Landelijk Gebied Noord voerde alle 

onderhandelingen over de aankoop, maar ASTRON bleef 

eindverantwoordelijk. De coördinator Ruimtelijke Ordening 

van LOFAR gaf leiding aan het hele proces en verzorgde  

de communicatie met overheden, andere organisaties en 

‘boeren, burgers en buitenlui’. Het bestemmingsplan en 

het inrichtingsplan zijn door ASTRON zelf gemaakt, in 

nauw overleg met ingehuurde experts: Bugelhajema, 

bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de twee 

bestemmingsplannen, en Oranjewoud voor het natuur- en 

inrichtingsplan. Om de natuur te verzoenen met de high-

techontwikkeling was afstemming met heel veel partijen 

nodig. Daarom was voor ASTRON de gevoerde intensieve 

communicatie cruciaal voor het welslagen van het project. 

De voornaamste partners zijn: de Stichting Het Drentse 

Landschap, provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, 

LTO Noord, de Milieufederatie en de gemeente Borger-

Odoorn. Zij zagen in dat door het meewerken aan LOFAR 

sneller en meer natuur ontwikkeld kon worden dan via de 

gebruikelijke ontwikkeling van de Ecologische Hoofd-

structuur. Er werd ook verder gekeken naar de toekomst 

van het gebied. Want over twintig jaar zal naar verwachting 

de technologie van LOFAR alweer achterhaald zijn en zal 

ASTRON zijn handen aftrekken van het gebied. Daarom zal 

Het Drentse Landschap vanaf 2010 de beheerder van het 

gebied worden.

Het natuurontwikkelingsplan van het LOFAR-gebied 

behelst waterberging, een kwelmoeras op de flank van de 

Hondsrug, de aanleg van het weidevogelgraslandschap, 

terpen voor antennestations, een opnieuw meanderende 

beek (Achterste Diep), drie slenken, handhaving van 

bestaande wegen en dammen en de aanleg van struinpaden 

met mijmerbankjes. Verdeeld over het plan liggen de terpen 

en in het midden de superterp voor zes geïntegreerde  

stations als centrum voor LOFAR. Op de terpen, 90 cm hoog, 

staan twee soorten antennes: de zogenaamde Low Band 

Antenne, een pvc-paaltje met vier schoordraden, en de 

High Band Antenne, een piepschuimen doos met daarin 

ingepakt zestien kleine kruisvormige antennetjes. 

Gebiedsontwikkeling LOFAR heeft ook een regionale uit-

straling en impact. Zo werd het dunbevolkte gebied aan-

gesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk en richtten 

enkele ondernemers uit de regio de LOFAR-tafel op met het 

doel om het gebied te vermarkten. Plannen voor een uit-

kijktoren en bezoekerscentrum liggen klaar. In de grond, 

gekoppeld aan het LOFAR datatransportnetwerk, ligt een 

netwerk van geofoons. Hiermee kunnen TU Delft, KNMI  

en TNO verschijnselen in de diepere aardlagen in beeld 

brengen en onderzoek doen naar bodemdaling, gaswinning 

en aardbevingen.

Impressie toekomstplan LOFAR-gebied met informatiecentrum, 
uitkijktoren en belevingslandschap
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1  Superterp in aanleg
2  Stichting Het Drentse Landschap en ASTRON, plan  

natuurontwikkeling LOFAR, begin 2008
3  Afgraven nieuwe beekloop
4  LOFAR Noord-Nederland: de antennestations (rode  

stippen) worden verbonden door het glasvezelnetwerk  
(blauwe lijn)

5  LOFAR-testveld in Exloo met Low Band Antennes 

1

3

2

54
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LOFAR-testveld met Low Band Antennes en  
High Band Antennes, augustus 2009
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Juryoordeel
De gemeente Den Haag heeft architect-stedenbouwkundige Rob Krier opdracht gegeven om voor vier locaties in 

de Rivierenbuurt plannen te ontwikkelen. Een van die gebieden, waar de voormalige Staatsdrukkerij was gehuis-

vest, werd door projectontwikkelaar Blauwhoed en Rob Krier nader uitgewerkt en getoetst op het kostenaspect 

voor de bouw van vrijesectorwoningen. Dit leidde onder meer tot de keuze voor hergebruik van de oude bunker 

onder de Staatsdrukkerij als parkeergarage. Het plan omvat 170 woningen in de duurdere koopsector en werd  

uitgevoerd in historische stijl.

Opdrachtgever Blauwhoed is professioneel ingesprongen op het initiatief van de gemeente en heeft op een redelijk 

lastige plek het wooncomplex weten te realiseren in een echt stedelijke dichtheid. Vooral het puzzelen met de  

terrassen en de parkeergelegenheid zal de nodige kopzorgen hebben gegeven. Commercieel is het een succesvol 

project gebleken, daar had de jury waardering voor gezien de dichtheid van het plan. De uitvoering verdeelde de 

jury echter. Het letterlijk overnemen van de historische vormentaal, zonder het doorvoeren van verbeteringen die 

meer van onze tijd zijn, werd nogal ‘makkelijk’ gevonden, de bouwkundige detaillering vond men op onderdelen 

matig. Maar als geheel was er bij de jury toch overwegend waardering voor Blauwhoed, die dit gecompliceerde 

project aandurfde en — op enkele punten na — tot een goed einde wist te brengen. 

Blauwhoed ’t Haegsch Hof in Den Haag
Ruimtelijk ontwerp en architectuur Krier + Kohl Architekten Planvorming en realisatie 2003 – 2008

Wooncomplex ’t Haegsch Hof, een 
nieuwbouwlocatie met 170 wonin-
gen en een ondergrondse parkeer-
garage, ligt op het voormalige terrein 
van de Staatsdrukkerij / Uitgeverij 
Sdu aan de zuidkant van de Haagse 
Rivierenbuurt, aan de rand van het 
centrum van Den Haag. Dit nieuwe 
woonbuurtje is in 2007 gereedge-
komen. Het ontwikkelingsgebied 
werd samen met drie andere locaties 
in de Rivierenbuurt eind vorige 
eeuw door de gemeente Den Haag 
aangewezen als binnenstedelijk  
vernieuwingsgebied. 
De Rivierenbuurt is een oude volks-
buurt met vooral smalle straten,  
een paar brede grachten en door-
gaande wegen. In 2000 kreeg de 
Luxemburgse architect Rob Krier van 
het bureau Krier + Kohl Architekten 
van de gemeente Den Haag opdracht 
om voor de vier locaties een steden-
bouwkundig visie te ontwikkelen. 
Krier was al nauw betrokken bij de 
totstandkoming van De Resident en 
is in Den Haag dan ook geen onbe-
kende. In het Wijnhavenkwartier is 
zowel het stedenbouwkundig plan 
als een van de hoge woontorens,  
de Muzentoren, van zijn hand.  

In september 2000 stelde het 
College van B en W de stedenbouw-
kundige visie van Krier voor de 
Rivierenbuurt vast. 
De herontwikkeling van het voor-
malige drukkerijterrein aan de 
Boomsluiterskade betreft het eerste 
deel (fase 1 en 2) van de binnenstede-
lijke vernieuwing in de wijk. 
Projectontwikkelaar Blauwhoed 
Eurowoningen, al succesvol bezig 
met de uitvoering van Ricardo 
Bofills project Monchyplein in de 
Haagse Archipelbuurt, wilde graag 
meer betrokken worden bij vervolg-
projecten in de Haagse vernieu-
wingsgebieden en bood vrijwillig 
aan om de visie van Krier nader te 
bestuderen en verder uit te werken. 
Samen met bureau Krier + Kohl 
Architekten toetste Blauwhoed de 
plannen op markttechnische haal-
baarheid en ruimtelijke kwaliteit. 
Deze nadere bestudering leidde tot 
aanpassing van de beoogde doel-
groep voor de woningen en het  
ontwerp. In plaats van alleen koop-
appartementen in het middenseg-
ment werd er gekozen voor een mix 
van deze appartementen (71) met 
grondgebonden grote en kleine 

stadswoningen (80), woon- en 
werkruimten en ondergronds parke-
ren voor de duurdere koopsector. 
Naast deze koerswijziging moesten 
ook de waarde en opbrengstpotentie 
van de grond nader in ogenschouw 
genomen worden. Want al is de 
Rivierenbuurt een oude, typisch  
binnenstedelijke woonwijk, de 
buurt ligt wél heel strategisch in de 
directe nabijheid van het stadscen-
trum en wordt omringd door groot-
stedelijke ontwikkelingen zoals  
Den Haag Nieuw Centrum, de 
Binckhorst, de Stationsbuurt en het 
Wijnhavenkwartier. Veel belangrijke 
stedelijke voorzieningen bevinden 
zich bovendien op loopafstand: 
winkels, bioscopen, theaters,  
restaurants en cafés, de stations  
Den Haag Centraal en Hollands Spoor, 
het stadhuis en de bibliotheek.
Om het proces zo transparant moge-
lijk te houden, vroeg Blauwhoed het 
externe bureau BBN om samen met 
de gemeente de opbrengstpotentie 
te berekenen. Deze viel fiks tegen. 
Uitvoering van Kriers ontwerp zou 
een kostbare zaak zijn vanwege de 
complexe gevels van de nieuwbouw, 
de geplande sloop van de Sdu- 

bunkerruimte en de nieuwbouw van 
een parkeergarage. Door de voor-
malige bunkerruimte te hergebruiken 
als parkeergarage voor de apparte-
menten in het complex en de overige 
parkeerplaatsen (voor de stads-
woningen) op het maaiveld in  
binnenhoven te realiseren, werd het 
project wél financieel haalbaar.  
De woningen hebben hierdoor welis-
waar geen tuin maar wel royale  
terrassen gekregen, waaronder kan 
worden geparkeerd. Hierdoor kreeg 
het project deels een opgetild voet-
gangersgebied.
Het stedenbouwkundig plan refereert 
aan een onbestaand verleden, met 
nieuwe straatjes en een V-vormig 
plein. Een openbare binnentuin met 
een vijver vormt het hart van het 
complex. Eromheen liggen vier hof-
gebouwen met stadswoningen en 
een appartemententoren. De stads-
woningen herinneren aan de 0ud-
Hollandse grachtenpanden. Een lange 
gevelwand vormt de nieuwe 
Boomsluiterskade. Deze wand 
vouwt op meerdere plekken het 
plangebied in, zoals bij het V-vormige 
plein waar de toren met apparte-
menten is gesitueerd.

De verkoop van de woningen verliep 
voorspoedig. Veel jonge gezinnen 
zijn in de stadswoningen gaan 
wonen en in de appartementen 
wonen inmiddels zowel jonge 
alleenstaanden als senioren.  
’t Haegsch Hof is een eerste belang-
rijke stap naar verdergaande ver-
nieuwing van de buurt. Grenzend 
aan ’t Haegsch Hof, richting het 
Deltaplantsoen, is dit jaar de derde 
fase in uitvoering gegaan. Hier  
worden het nieuwe onderkomen 
van verzorgingstehuis Meavita,  
kinderdagverblijf DAK, ongeveer  
50 huurappartementen en 15 koop-
woningen gerealiseerd.
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1  Situatie
2  Boomsluiterskade

1 2
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Juryoordeel
Leiden is een van de weinige gemeenten die bij zijn bouw- en inrichtingsprojecten zelf als ontwikkelaar optreedt. 

Leiden was dan ook de directe opdrachtgever van de keur aan architecten die clustergewijs hun projecten  

realiseerden in de nieuwe woonwijk Roomburg langs de A4, in het zuidoosten van Leiden. 

Een deel van de grondopbrengsten en de ‘gangbare winstmarges van projectontwikkelaars’ werd gestoken in 

duurzaamheidsaspecten in de breedste zin: ecologie, archeologie, landschap en de woningkwaliteit. Ook kregen 

de architecten een zogeheten volledige opdracht (dus inclusief de directievoering tijdens de bouw), wat de jury 

kwalificeerde als ‘voorbeeldig’. De toekomstwaarde van de woonwijk met zijn parkachtige aanleg en de kwaliteit 

van verschillende woningtypen kregen meer dan gewone aandacht. De inhoudelijke opdrachtverlening door de 

gemeentelijke diensten aan de architecten was kort en to the point. Brainstormsessies zorgden voor het afstemmen 

van de verschillende plannen op elkaar en het optimaliseren van de deelplannen.

De jury had veel respect voor de betrokken en in zekere zin moedige aanpak van de gemeente, het waarmaken van 

de eigen verantwoordelijkheid. Het uiteindelijke resultaat werd zonder meer goed gevonden, maar de architectuur 

wat te veel business as usual.

Gemeente Leiden Roomburg
Ruimtelijk ontwerp Kawus Forouzand / gemeente Leiden, Donald Lambert (stadsbouwmeester)  
Architectuur Jeroen Simons / Inbo architecten, Han van Zwieten / Han van Zwieten Architecten, Ronald Knappers,  
Joost de Haan, Gerrit-Jan van Rijswijk / VVKH Architecten, Hans de Moor / Spring architecten, Herman de Kovel /  
DKV architecten, Jeroen Geurst / Geurst & Schulze architecten, Thijs Asselbergs, Hugo Stevens / architectuurcentrale,  
Leen Borst, Mark Snitker / Snitker Borst Architecten, Tjerk Reijenga / BEAR Architecten, Kees Lau, Jelle Verheijen /  
SwietenLau architecten, Raya Yousif / STOL architecten Planvorming en realisatie 2000 – 2009

Roomburg is de laatste grote uit-
breidingslocatie van Leiden, waar 
ongeveer 1.000 woningen zijn 
gebouwd. Deze nieuwe wijk is inge-
past in het bestaande stedelijke en 
groene landschap: een poldergebied 
tussen het Rijn-Schiekanaal, de wijk 
Meerburg en het wijkpark De Bult. 
De wijk ligt gunstig, de bewoners 
hebben een directe verbinding met 
de rijksweg A4, maar kunnen ook 
via een fiets- en voetgangersbrug 
over het Rijn-Schiekanaal snel het 
centrum van Leiden bereiken. 
Roomburg biedt voor elk wat wils: 
hoog- en laagbouw, grote en kleine 
woningen en appartementen, voor 
één of meerdere gezinnen. Woningen 
in alle prijsklassen, zowel koop als 
huur, met enkele standplaatsen voor 
woonwagens en ligplaatsen voor 
woonboten. 
Bij de wijk Roomburg is gestreefd 
naar een hoogwaardige en gevari-
eerde kwaliteit in stedenbouwkundig 
en architectonisch opzicht, met een 
grote mate van duurzaamheid en 
respect voor bestaande landschappe-
lijke karakteristieken. Om dit kwali-
teitsniveau te bereiken, trad de 
gemeente Leiden zelf als initiatief-

nemer en ontwikkelaar op. 
Roomburg is niet het eerste project 
dat een dergelijke aanpak kent: al 
vanaf de jaren tachtig is de gemeente 
zeer direct betrokken bij uitvoerings-
aspecten. Door deze eigen rol kun-
nen de bewust uitgespaarde kosten 
van commerciële marktontwikke-
laars ten gunste van het project 
worden ingezet. Naast initiatief-
nemer en ontwikkelaar is de 
gemeente tevens de maker van  
het stedenbouwkundige plan voor 
de wijk. 
In 1999 is het bestemmingsplan 
Roomburg vastgesteld. Belangrijk 
uitgangspunt daarbij was de duur-
zaamheid, in de breedste zin van 
het woord. Niet alleen bestaande 
landschapsstructuren, maar ook  
historische en archeologische  
waarden in het gebied moesten 
behouden, gebruikt en waar moge-
lijke geïntegreerd worden in de 
nieuwe plannen. Het bestaande 
landschap, groen en weids met  
talloze slootjes en een gevarieerde 
flora en fauna, vormde het uitgangs-
punt bij de opzet van de wijk.  
De slotenstructuur is zo veel moge-
lijk behouden. Een deel van 

Roomburg, met archeologische  
resten van een Romeinse vesting 
(castellum), een gracht (de 
Corbulogracht) en een middeleeuws 
klooster, is niet bebouwd en is  
ingericht als archeologisch park. 
Voor het uitwerken en bewaken van 
de gewenste uitgangspunten in 
duurzaamheid schakelde de 
gemeente milieukundig bureau 
Boom uit Delft in. 
Ook aan de architectuur is hoge 
eisen gesteld. Om de gewenste 
kwaliteit te verkrijgen en te waar-
borgen, verstrekte de gemeente de 
gekozen architecten een volledige 
opdracht. Naast het maken van het 
ontwerp moesten de architecten 
dus ook de directie voeren ter con-
trole van de kwaliteit, de voortgang 
en het budget. Bij de architecten-
selectie, op voordracht van de afde-
ling Stedenbouw en het gemeente-
lijke Projectmanagementbureau, is 
met betrekking tot de deskundig-
heid op dit vlak streng geselecteerd. 
Tijdens het ontwerpproces is het 
onderlinge overleg tussen de archi-
tecten en de afstemming van elkaars 
plannen van groot belang geweest 
voor het project als geheel. Bij de 

afstemming tussen de verschillende 
architecten en plandelen speelde de 
gemeente de rol van gesprekspartner 
en coördinator. 
De woonwijk Roomburg heeft een 
parkachtige aanleg en is verdeeld in 
zes gebieden: Energie, Watertorens, 
Schakels, Historie, Ecologie en 
Landschap. Elk gebied ontleent zijn 
identiteit aan de architectuur en de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Tussen en in de gebieden is veel 
groen dat bestaat uit het oorspron-
kelijk landschap en een mix van 
nieuwe waterzones, groenstroken, 
een groene wandel- en fietsroute, 
speelplaatsen en parken. Het parke-
ren in de wijk is zo veel mogelijk 
tegengegaan; bewoners van de 
appartementgebouwen parkeren 
ondergronds.
De opdrachtverlening en het overleg 
geschiedde op initiatief van de 
gemeente op korte, heldere en effi-
ciënte wijze. De concrete opdracht-
formulering bestond uit slechts 
twee A4’tjes met alle noodzakelijke 
onderdelen als de gevraagde werk-
zaamheden, de beschikbare budget-
ten, het honorarium en de inhoude-
lijke uitgangspunten. In het pro-

gramma van eisen werd verwezen 
naar de te treffen duurzaamheids-
maatregelen en overige regelingen. 
Detailuitwerkingen en inhoudelijke 
randvoorwaarden zijn veelal in 
mondelinge brainstormsessies en in 
een ontspannen sfeer ingevuld.  
In de rol van opdrachtgever / ontwik-
kelaar contracteerde de gemeente 
naast de architecten ook de  
constructeurs, de installatieadviseurs 
en een enkele maal een bouw-
kostenadviseur.
Zoals gezegd is bij de ontwikkeling 
van de plannen voor Roomburg 
rekening gehouden met veel  
aspecten van het duurzaam bouwen. 
Het ging daarbij zowel om de  
stedenbouwkundige opzet als om 
de woningen zelf. Enkele voor-
beelden van duurzaam bouwen in 
Roomburg zijn: zongerichte wonin-
gen, zeer goede warmte-isolatie van 
vloeren, gevels en daken, gebruik 
van zonne-energie via PV-panelen, 
aansluiting op het stadsverwarmings-
net, energiezuinige installaties zoals 
vloerverwarming, groene erfafschei-
dingen, een gesloten watersysteem, 
waterbesparend sanitair, en natuur-
lijke en milieuvriendelijke materialen.
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1  VVKH Architecten (Energie 3+4+7)
2  DKV architecten (Landschap 1+4)
3  BEAR Architecten (Ecologie)
4  architectuurcentrale Thijs Asselbergs (Toren 2)
5  Stedenbouwkundig plan Roomburg
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1 Deelgebied Watertorens
2 Deelgebied Energie
3 Deelgebied Schakels
4 Deelgebied Historie
5 Deelgebied Ecologie
6 Deelgebied Landschap
7 Brede School
8 Archeologisch park Matilo
9 Standplaatsen woonwagen
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1 Schakels 1a,  Inbo architecten
2  Landschap 3 , Snitker Borst Architecten 
3  Energie 1+2, Geurst & Schulze architecten

1

2

3

Toren 1 naar ontwerp VVKH Architecten
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Juryoordeel
Het dal van de Jeker, een zijbeek van de Maas, is om waterhuishoudkundige, ecologische, landschappelijke en  

planologische redenen opnieuw ingericht. De mogelijkheden om de Jeker weer vrij te laten meanderen zijn verruimd, 

de waterafvoer is vergroot, de oevers zijn civieltechnisch en landschappelijk verbeterd en enkele belemmeringen 

van de vismigratie zijn opgeheven, onder meer door de aanleg van een bypass. Voordat de Jeker uitmondt in de 

Maas loopt de beek door een nieuw ingericht park in Maastricht, waarvoor een volkstuincomplex moest worden 

verplaatst. Doordat het proces van de grondaankoop moeizaam verliep, heeft de hele operatie, die op zichzelf niet 

erg omvangrijk was, veel tijd gekost.

De jury vond het een niet-spectaculair, maar kwalitatief heel goed project. ‘Het waterschap heeft het niet bij het 

beheer van het beekwater gelaten, ze hebben meer gedaan. Ze hebben, deels met de gemeente Maastricht, het 

hele beekdal landschappelijk aangepakt. In alle bescheidenheid, is dit gewoon vakwerk’, werd opgemerkt.  

Toch was het opdrachtgeverschap en het resultaat niet uitzonderlijk genoeg om het project bij ‘de vijf’ te scharen.

Waterschap Roer en Overmaas en gemeente 
Maastricht Herinrichting Jekerdal

Ruimtelijk ontwerp Grontmij Nederland, gemeente Maastricht Planvorming en realisatie 1998 – 2007

De rivier de Jeker ontspringt in België, 
in Lens-Saint-Servais nabij Borgworm. 
Na ongeveer 50 kilometer, waarvan 
45 door België, mondt de rivier uit  
in de Maas te Maastricht. Bij de 
monding vestigden de Romeinen  
de latere stad. 
Het Jekerdal dankt zijn naam vanzelf-
sprekend aan de Jeker, die even ten 
zuiden van Maastricht ligt ingebed 
in een schitterend landschap.  
Het dal tussen de Sint-Pietersberg 
en de Cannerberg is naar Limburgse 
begrippen klein, maar het bevat wel 
alle typische elementen van het 
Limburgse heuvelland. In het dal  
liggen onder andere enkele wijn-
gaarden en aan het zuidelijke uit-
einde ligt Château Neercanne, het 
enige terrassenkasteel in Nederland, 
dat gebouwd is op de plek waar zich 
Romeinse verdedigingswerken 
bevonden. 
Het Nederlandse stroomgebied van 
de Jeker omvat circa 900 hectare en 
van de vijf kilometers in Nederland 
liggen er vier in het landelijk gebied 
van Maastricht tussen de Belgische 
grens en de Prins Bisschopsingel.  
Op Maastrichts grondgebied staan 
twee watermolens, de Nekummer-

molen en de molen Van Lombok,  
en in het benedenstroomse deel 
bevinden zich in het stadspark een 
vaste stuwdrempel bij de zoge-
naamde Zwarte Sluis en een derde 
watermolen, de Leeuwenmolen. 
Deze molens vormden samen met 
de vaste stuwdrempel (een groot 
hoogteverschil in de rivierbodem) 
ernstige obstakels voor de vismigra-
tie vanuit de Maas. 
De bestaande bedding van de Jeker 
kon de maatgevende afvoer van  
25 m3 / sec niet verwerken, waardoor 
regelmatig wateroverlast optrad in 
het landelijke deel van de Jeker.  
De situatie was zorgwekkend en eind  
vorige eeuw namen verschillende 
overheden het Jekerdal op in hun 
beleidsplannen. Het tweede doel 
van de plannen was om de vismigra-
tie te verbeteren. Het Jekerdal wordt 
als kerngebied aangeduid in het 
Natuurbeleidsplan van het ministerie 
van LNV, als beheers- en reservaat-
gebied in het kader van de Relatie-
nota van de provincie Limburg  
en als specifiek ecologisch  
watersysteem in het Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan. 
Het Waterschap en de gemeente 

Maastricht vatten de herinrichting 
van het Jekerdal in de volgende uit-
gangspunten samen: het versterken 
van de ecologische waarden van de 
Jeker, het opheffen van de vismigra-
tiebelemmeringen en het oplossen 
van de capaciteits- en beheersknel-
punten van de waterloop. 
In 1993 maakt Heidemij Advies een 
inrichtingsvisie op basis van deze 
uitgangspunten. Het streefbeeld: 
‘Een vrij meanderende heuvelland-
beek met zijbeken in een landschap 
dat de natuurlijke situatie zoveel 
mogelijk benadert, met wisselend 
voorkomende open en dichte oevers 
(…). De overgang naar het stedelijk 
gebied van Maastricht verloopt 
geleidelijk, waarbij de huidige infra-
structuur wordt gehandhaafd.’
Diverse onderdelen van de plannen 
zijn in deelstudies onderzocht en 
apart uitgewerkt. De uitwerking 
kende vier aspecten: waterhuis-
houdkundig, ecologisch, landschap-
pelijk en planologisch. De uitvoering 
van de plannen werd ernstig ver-
traagd doordat de grondaankopen 
in het Jekerdal een zeer moeizaam 
en tijdrovend traject bleken te zijn 
als gevolg van de zeer grote grond-

druk in en rond Maastricht. Dit had 
uiteraard een ongunstige invloed op 
de grondprijs. Ook het betrekken 
van de gemeentelijke gronden in het 
plan bleek niet eenvoudig.
Nu de herinrichting van het dal uit-
eindelijk voltooid is, dient de Jeker 
als ‘groene overgangszone’ tussen 
het landelijke gebied en het stedelijk 
gebied. De bedding is verruimd en 
kan het maatgevende debiet van  
25 m3 / sec verwerken zonder water-
overlast te veroorzaken. Oevers zijn 
vrijgemaakt van puin en met gevari-
eerde taludhellingen uitgevoerd, 
waardoor vrije meandering weer 
mogelijk is. De migratieobstakels 
voor vissen zijn opgeheven. Te sterke 
bodemhellingen zijn teruggebracht 
naar één procent en er zijn nieuwe 
stuwwerken geplaatst die voor 
waterorganismen passeerbaar  
zijn. Ter hoogte van de molen  
Van Lombok is een bypass annex 
visoptrekvoorziening aangelegd  
en ter hoogte van Nekum is uit  
cultuurhistorisch oogpunt de ver-
dwenen voorde (een authentieke 
doorwaadbare plaats) op de oor-
spronkelijke plaats aangebracht.
Een deel van de grond uit de beek is 

gebruikt voor de inrichting van het 
nieuwe Jekerpark, dat in de omge-
ving van Prins Bissschopsingel en 
Meezenbroekerweg (ten zuiden van 
Maastricht) is aangelegd. Een glooi-
end landschap en twee kleine 
eilandjes in de Jeker konden met de 
grond worden gecreëerd. Om het 
park te realiseren is een bestaand 
volkstuinencomplex verplaatst naar 
de rand van het park. Met de aan-
passing van diverse voetbruggen  
en de aanleg van een nieuwe brug  
tussen de Nekum en de Belgische 
grens hebben de inwoners van 
Maastricht en omgeving er een 
prachtig park en wandelroute langs 
de Jeker bij gekregen.

1 Jekerpark, Maastricht
2  Jekerpark omgeving Jekermolen

1 2
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1  Masterplan Jekerpark
2  Wandelaars door Jekerdal

2

1



120 121

1  Bypass vispassage bij Nekummermolen, augustus 2009
2  Vispassage bij Leeuwenmolen, juni 2007
3  Bypass molen Van Lombok met stuw
4 Omgeving molen Van Lombok
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Juryoordeel
Bouwfonds Ontwikkeling en DP6 architectuurstudio wonnen in 2002 een meervoudige opdracht die het stadsdeel 

Osdorp uitschreef voor een vernieuwingsgebied in een van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. In het plan 

werd voortgeborduurd op het gedachtegoed van de tuinstad in een mix van nieuwbouw, herstructurering, toevoe-

ging van nieuwe voorzieningen en de aanleg van een park. Het resultaat is een eigentijdse woonwijk in een water-

rijke, parkachtige omgeving.

De jury had unaniem waardering voor het feit dat gekozen was voor het verbeteren van de bestaande wijkstructuur 

en niet voor een plan dat haaks stond op stedenbouwkundige uitgangspunten die voor de Tweede Wereldoorlog 

aan de basis lagen van de stadsuitbreiding.

‘Flinke woningen, goed gesitueerd en een mooie woonomgeving’, vond de jury. ‘Zonder meer grootstedelijk wonen 

van hoge kwaliteit, met de juiste doorstroming van huurders en kopers.’ De invulling met de stevige bouwblokken 

tot maximaal elf verdiepingen kon op minder eenstemmige bijval rekenen. Enkele juryleden vonden, ondanks de 

waterpartijen, steigers en het park, de sfeer ‘aan de harde kant’ en de architectuur ‘nogal basaal’. Maar over-all 

was dit project toch een voorbeeld van een goede, daadkrachtige aanpak van een wederopbouwwijk.

VOF De Stadstuinen De Stadstuinen in Osdorp, 
Amsterdam

Ruimtelijk ontwerp Karres en Brands landschapsarchitecten, DP6 architectuurstudio Architectuur Chris de Weijer c.s. /  
DP6 architectuurstudio Planvorming en realisatie 2002 – 2007 

In 2000 besloot stadsdeel Osdorp 
om de schooltuinen langs de 
Osdorper Ban te verplaatsen en de 
vrijgekomen grond in het kader van 
de wijkvernieuwing te herbestem-
men als woningbouwlocatie. In 2002 
schreef het stadsdeel een meer-
voudige opdracht voor deze locatie 
uit. Het plan De Stadstuinen van 
Bouwfonds Ontwikkeling en DP6 
architectuurstudio won. Hun visie 
om voor dit stedelijke vernieuwings-
project de bestaande Westelijke 
Tuinsteden en hun bewoners als 
inspiratiebron en uitgangspunt te 
gebruiken, was doorslaggevend 
voor het winnen van de competitie. 
Om het project te realiseren zocht 
opdrachtgever Bouwfonds 
Ontwikkeling met zorg naar 
geschikte partners en hechtte van 
meet af aan veel waarde aan een 
effectieve en langdurige samenwer-
king tussen de betrokken partijen en 
andere belanghebbenden. Onder het 
motto ‘verschillende partijen, 1 visie’ 
werden de krachten gebundeld.
Het Bouwfonds koos DP6 vanwege 
hun betrokkenheid bij de vernieu-
wing van de Westelijke Tuinsteden, 
hun analytische werkwijze en hun 

attitude dat de projectontwerpers 
ook altijd zélf aan tafel zitten bij 
projectoverleg. Tijdens de uitwer-
king van de plannen bleek dat er 
behoefte is aan aanvullende kennis 
op het gebied van beheer, verhuur 
en herstructurering, in zowel sociale 
als fysieke zin. Het Bouwfonds 
zocht daarom een geschikte partner 
die goed ‘thuis’ is in het gebied.  
Het werd Ymere Ontwikkeling, 
waarmee een aparte rechtspersoon 
VOF Stadstuinen werd gevormd. 
Cruciaal moment in de planvormings-
fase was de wederzijdse afstemming 
van de ambities. Op het gebied van 
financiën liepen deze eerst flink  
uiteen. Na intensief overleg tussen 
stadsdeel Osdorp en het ontwikkel-
team werd met behoud van de plan-
kwaliteit — een belangrijk aspect 
voor de opdrachtgever — het defini-
tieve ontwerp bezegeld. De in 2002 
omschreven uitgangspunten bleven 
overeind. Zo werd de driedubbele 
bomenrij aan de Osdorper Ban 
gespaard en omgevormd tot een 
esplanade. Geheel in de visie van de 
eerste plannen kwam er geen rigou-
reuze breuk met de structuur van de 
Westelijke Tuinsteden, er werd in de 

‘geest van het AUP’ ingezet op een 
duidelijke wegenstructuur, brede 
profielen, zichtlijnen en veel open-
baar groen. Maar het project diende 
ook een eigentijdse vertaling te  
krijgen van het woonmilieu met 
nieuwe ontsluitingsvormen, 
gebruiksvriendelijke openbare ruimte 
en een grote differentiatie in 
woningtypen. 
Aan het plan De Stadtuinen ligt 
zowel een realistische als een geïn-
spireerde woonvisie ten grondslag, 
maar het zijn uiteindelijk de bewo-
ners, huurders en kopers die het 
plan tot een succes moeten maken. 
Daarom zijn naast de gebruikelijke 
kosten-batenanalyse van de 
woningmarkt in de Westelijke 
Tuinsteden ook de woonwensen en 
de verscheidenheid van de bewoners 
aspecten geweest die van invloed 
waren op de financiële én kwalita-
tieve kaders bij de invulling van het 
plan. Buitenruimten waren op dat 
moment niet voorzien ingevolge het 
Bouwbesluit, maar werden essentieel 
geacht voor aantrekkelijke woningen 
en zijn alsnog toegevoegd aan het 
woonprogramma. Ook eengezins-
woningen zijn opgenomen in het 

plan, omdat de opdrachtgever graag 
in de grote behoefte hieraan wilde 
voorzien.
De Stadstuinen is met een aanzien-
lijk bouwprogramma onderdeel van 
de grootschalige herstructurering 
van de Westelijke Tuinsteden van 
Amsterdam. Zo komen er nog ruim 
730 woningen met zorg- en welzijns-
voorzieningen bij. Voor het bouw-
rijp maken van de grond was geen 
sloop van bestaande woningen 
nodig, zodat men na de planvor-
mingsfase vrij snel kon gaan bouwen. 
In 2007 zijn de laatste woningen 
van de 415 (100 sociale huur, 142 vrije 
sector en 173 koop) opgeleverd.  
Veel bewoners uit andere delen van 
de wijk waar wel gesloopt werd 
voor nieuwbouw, hebben in  
De Stadstuinen een nieuwe woning 
gevonden. Zestig procent van de 
kopers komt uit de buurt, zodat zij 
niet ver van hun oude woonomge-
ving een nieuw huis konden  
betrekken.
Het project ligt tussen de Osdorper 
Ban en het Botteskerkpark.  
De Stadstuinen bestaat uit zeven 
verschillende openbare ruimten, elk 
met hun eigen kwaliteit en karakter 

maar aansluitend aan de bestaande 
openbare ruimte. De driedubbele 
bomenrij langs de Osdorper Ban is 
flaneergebied geworden, de eerder-
genoemde Esplanade. Parallel hier-
aan ligt het lange houten dek met 
daaronder de parkeergarage en daar-
op een ensemble van verschillende 
bloktypen in een orthogonaal 
systeem, aansluitend op de steden-
bouwkundige opzet van de buurt. 
Meerdere routes (een functionele, 
een dwaal- en een groene route) 
staan hier haaks op en verbinden de 
Esplanade via het houten dek en de 
daarnaast gelegen waterpartij met 
het Botteskerkpark. De voordeuren 
van de appartementen en grond-
gebonden woningen komen uit op 
de Esplanade. Lange houten trappen 
vormen de overgang naar het houten 
dek. Hier liggen tevens woningge-
bonden werkruimten en een aantal 
kleinschalige bedrijfsruimten.  
De waterkant van het houten dek 
bestaat uit een groene zachte rand, 
stenen kades en houten steigers. 
Hier zijn de op de zon georiënteerde 
balkons en terrassen van de wonin-
gen gesitueerd met uitzicht op het 
park. De architectuur is licht en 

modern met veel glas aan de  
zuidkant en heeft een horizontale 
belijning in de gevel. 
Het stadsdeel vervulde tijdens de 
ontwikkelfase een actieve en toet-
sende rol voor het woningbouwdeel 
en is opdrachtgever voor de uit-
werking van het openbaar gebied. 
Hiervoor werd het bureau Karres en 
Brands landschapsarchitecten aan-
getrokken. Er werd niet gekozen 
voor het traditionele ‘kijkgroen’ met 
waterpartijen, maar voor het actieve 
gebruik van de groenvoorzieningen 
en het water. Deze inrichtings-
filosofie lag ten grondslag aan  
de openbare ruimte en het naast-
gelegen Botteskerkpark.
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1  Waterzijde De Stadstuinen
2  Osdorper Ban met de Esplanade, waar brede trappen het 

lange houten dek ontsluiten
3  Binnenstraat bij de Groene Kop (oostkant) van  

De Stadstuinen
4  Het Stedelijk Hoofd (westkant) van De Stadstuinen
5  De Stadstuinen gezien vanaf de Groen Kop met links het 

Botteskerkpark
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Fiets- en loopbrug tussen Botteskerkpark en De Stadstuinen
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Juryoordeel
Nadat decennialang belanghebbenden in Noordoost-Twente, in de woorden van de inzender, ‘elkaar in de weg 

hadden gezeten’, werd in 2003 het vastgestelde Reconstructieplan Salland-Twente aangegrepen om een  

ontwikkelingsplan te maken voor een gebied van 2.000 hectare in de gemeente Tubbergen. Doel was om samen 

met de bewoners de waterhuishouding (weer) op peil te brengen, de landbouwverkaveling te optimaliseren en 

meer mogelijkheden te scheppen voor recreatie en toerisme. In samenwerking met het waterschap en vele andere 

betrokken organisaties werd via het traditionele poldermodel de boerderijverplaatsingen, het herstel van het  

landschap en de beeklopen, en het creëren van recreatieve voorzieningen in oude agrarische gebouwen gerealiseerd.

De jury had alle respect voor de verstandige, zorgvuldige aanpak van ‘onderop’ in het gebied, gezien de geschiedenis 

van de boerenconflicten in de jaren zestig en zeventig. Dit was geen opgave voor een wellicht inhoudelijk en  

financieel te prefereren top-downaanpak. Het resultaat vond de jury, misschien door de vele inspraak, wel wat 

behoudend en traditioneel. Iets meer lef, bijvoorbeeld bij het realiseren van de bouwkundige toevoegingen, had 

het project meer kracht en allure gegeven.

Gemeente Tubbergen Gebiedsontwikkeling 
Hezingen-Mander

Ruimtelijk ontwerp Dienst Landelijk Gebied, Adviesbureaus Eelerwoude en Aequator Groen & Ruimte Planvorming  
en realisatie ca. 2003 – 2013

Ruilverkavelingsprocessen roepen 
altijd veel emoties op. Maar zo heftig 
als het er in het dorp Tubbingen in 
december 1971 aan toe ging was 
ongekend. Bij de stemming over het 
ruilverkavelingsplan voor het gebied, 
waar veel boeren faliekant tegen 
waren, liep het goed mis: er braken 
rellen uit die tot een waar slagveld 
leidden. Traangasgranaten werden 
ingezet, de boeren verweerden  
zich met spuitende giertanks.  
Het omstreden ruilverkavelingsplan 
werd uiteindelijk wel aangenomen 
doordat velen niet voor de stemming 
kwamen opdagen (wie niet stemde 
was ‘voor’). Maar de omstandig-
heden waaronder dit alles plaats-
vond, waren van dien aard dat niet 
tot uitvoering werd overgegaan. 
Bijna drie decennia lang bleef alles 
bij wat het was. Het gebied zat ‘op 
slot’, wat nog versterkt werd door 
de huiver bij veel agrariërs om de 
recreatie- en toerismesector in de 
regio te ontwikkelen. De verkaveling 
van de landbouwpercelen was  
echter verre van optimaal: het land 
van veel boeren was oneconomisch 
versnipperd en veel functies zaten 
elkaar danig in de weg. Verder  

voldeed de grondwaterhuishouding 
niet aan de norm. De gemeente 
besefte dat door de stilstand van de 
gebiedsontwikkeling de landbouw-, 
natuur-, water- en recreatieopgave 
urgent was geworden. 
Toen in 2003 een reconstructieplan 
Salland-Twente werd opgesteld om 
gebieden opnieuw in te richten, 
greep de gemeente Tubbergen dan 
ook gelijk haar kans. Hier lag een 
mogelijkheid om met geld en een 
groeiend draagvlak het beheer van 
het gebied eindelijk aan te pakken. 
Om nieuwe spanningen te vermij-
den, werd door de gemeente op 
basis van vrijwilligheid samen met 
de bewoners, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties gezocht 
naar oplossingen die zouden  
moeten leiden tot de gewenste uit-
voeringsmaatregelen. De problemen 
werden in samenhang onder de loep 
genomen, zodat aan de wensen en 
eisen van alle partijen in het gebied 
kon worden voldaan en gemiste 
kansen uit het verleden alsnog  
konden worden gegrepen. 
De gemeente Tubbergen wees het 
noordoostelijke deel van de 
gemeente, met daarin de buurt-

schappen Hezingen en Mander, aan 
voor de gebiedsontwikkeling. Een 
reconstructie van een mooi, lande-
lijk gebied van circa 2.000 hectare 
waarvan 304 hectare in het bezit is 
van natuurorganisaties. Het gebied 
heeft ongeveer 1.050 inwoners,  
370 huishoudens, 42 bronnen,  
135 agrarische bedrijven en 45 toeris-
tische bedrijven. De regelgeving en 
beleidsuitgangspunten op het 
beleidsterrein van ruimte en cultuur 
zijn op dit gebied onverkort van  
toepassing. Wat de situatie verder 
compliceert, is dat er in het gebied 
veel verschillende partners opereren 
zoals de provincie Overijssel, de 
Land- en Tuinbouworganisatie 
Noord afdeling Tubbergen, 
Landschap Overijssel, het Oversticht 
en Vitens (water) — elk met een 
eigen belang.
In februari 2003 kreeg de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) van het Rijk 
de opdracht om een ruimtelijk  
kwaliteitskader HeMa voor het 
gebied op te stellen. Dit stuk werd 
het richtinggevend kader voor alle 
ontwikkelingen die in het gebied 
zouden plaatsvinden. Vervolgens 
maakte adviesbureau Eelerwoude 

het landschapsontwikkelingsplan 
Tubbergen en ontwikkelde het 
adviesbureau Aequator Groen & 
Ruimte een dienstenbundel voor de 
groene diensten.
De uitwerking van de door deze des-
kundigen geformuleerde opgaven is 
vervolgens op verschillende sporen 
en niveaus opgepakt. Met bewoners 
zijn de opgaven in een vroeg stadium 
besproken en met de grondeigenaren 
werden in ‘keukentafelgesprekken’ 
de toekomstplannen verder uitge-
werkt. De centrale vraag op de  
bijeenkomsten was en bleef: hoe 
komen we er samen uit? Via de ont-
werpmethode van de ‘schetsschuit’ 
werd in drie dagen onder leiding van 
DLG met deskundigen en mensen 
uit de streek de gebiedsopgave  
verder aangescherpt. Met behulp 
van een speciaal hiervoor in het 
leven geroepen gebiedsmakelaar 
werden delicate kwesties bespreek-
baar en realiseerbaar gemaakt. Deze 
bemiddelaar nam een onafhankelijke 
schakelpositie in tussen overheids-
partijen, burgers en bedrijven in  
het gebied.
Het positieve resultaat van de 
gebieduitbreiding HeMa werd zicht-

baar op vele fronten. Procesmatig 
werkte de schetsschuitmethode 
goed, de ingeschakelde gebieds-
makelaar kwam met positieve resul-
taten en er werd een nieuwe manier 
van ruilverkaveling op basis van 
planmatige vrijwillige kavelruil  
ontwikkeld. Gedurende de project-
periode was er jaarlijks 750.000 euro 
voor uitvoeringskosten beschikbaar. 
Met deze investering werden onder 
meer vier agrarische bedrijven ver-
plaatst, is er een nieuw agrarisch 
bedrijf opgezet, zijn er ter grootte 
van 300 hectare kavels geruild, is er 
60 hectare nieuwe natuur gereali-
seerd, zag een nieuwe landschaps-
camping het licht, kregen zes voor-
malige agrarische locaties een andere 
functie en zijn er innovatieve vormen 
van wonen in buitengebieden, 
zogenaamde knooperven, ontwik-
keld. Maar het belangrijkste resul-
taat vindt de gemeente toch wel het 
gecreëerde draagvlak voor de plan-
nen en het gegroeide commitment 
van de bewoners, bedrijven en 
grondeigenaren in het gebied.  
De HeMa-aanpak van de gemeente 
heeft ertoe geleid dat betrokkenen 
zich meestal goed in de plannen 

konden vinden, zodat nu onder 
sterk verbeterde landschappelijke 
omstandigheden samen geleefd, 
gewerkt en gerecreëerd kan worden 
in het gerevitaliseerde gebied.

Toekomstvisie Hezingen-Mander 2020



130 131

1 Hezingen-Mander West
2  Hezingen-Mander Oost
3  Nieuwbouw boerderij, Manderveen
4  Manderveen: oude situatie met veel kleine kavels (links)  

en nieuwe situatie met minder, maar grotere kavels en een 
nieuw bedrijf
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1  Toekomstvisie beeklandschap met te ontwikkelen bron-
gebieden (1), inrichting beekdalbrede beekdalen (2) en  
versterken en/of herstellen maten landschap (3)

2  Oude situatie van nat perceel waar een bron ontspringt
3  Nieuwe situatie van bronherstel door afgraving voedselrijke 

bovenlaag
4  Door afgraving kan het water uit de bron zijn eigen weg  

weer kiezen door het landschap en komen zeldzame planten-
soorten terug

1

4

2 3
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Juryoordeel
In 2000 nam Wageningen UR het initiatief om de huisvesting van de universiteit en de onderzoeksinstituten te 

concentreren op één gebied: De Born. Tot dan toe lag de universiteit verspreid over heel Wageningen in veelal  

historische panden met hoge exploitatiekosten. Voor de herinrichting van het aanzienlijke gebied stelde de universiteit 

een supervisor aan. Het gebied ligt aan de rand van de Veluwe en kan getypeerd worden als een overgangsgebied 

tussen nat en droog en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Met Harvard in Cambridge als referentie 

werd voor een parkachtige campus gekozen met vijvers, botanische wandelroutes, een kunstroute en vlonderbruggen. 

Op de Campus verrezen zeven nieuwe gebouwen die de onderwijs- en researchfuncties van de oude gebouwen 

overnamen en bovendien beter werden toegesneden op het veranderde onderwijs. Vanuit de gemeente werd voor 

de architectuur een supervisor aangesteld. Eyecatcher werd het Forumgebouw, met daarin de bibliotheek, het  

restaurant, collegezalen, ruimtes voor werkgroepen en zogeheten fluisterruimtes.

De jury vond de aanpak als geheel adequaat en was positief gestemd over de wijze van selectie van de architecten, 

die alleen op basis van kwaliteit plaatsvond doordat vooraf het honorarium werd afgesproken. In hoeverre er 

sprake was van inspirerend opdrachtgeverschap bij het College van Bestuur kon helaas uit de inzending onvol-

doende worden opgemaakt.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Wageningen Campus

Ruimtelijk ontwerp Michael van Gessel (supervisor), Martine van Vliet / Bureau B+B Architectuur Kees Rijnboutt (supervisor), 
Paul Wintermans / Quist Wintermans Architekten, Rafael Viñoly / Rafael Viñoly Architects, Chris de Weijer /  
DP6 architectuurstudio, Karel Rosdorff / Architektenkombinatie Bos Rosdorff Wiebing, Eric van Eck / Architectenbureau 
Van den Broek en Bakema, Hans Ruijssenaars / Hans Ruijssenaars Architecten, Arie Blokland / GAJ Architecten 
Planvorming en realisatie 2000 – 2010

Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum (WUR) is de over-
koepelende naam van de samen-
werking tussen Wageningen 
University en een aantal verzelfstan-
digde onderzoeksinstituten van de 
Dienst Landbouwkundig Onderzoek, 
die voorheen onder het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit vielen. Wageningen UR 
bestaat sinds 2000 en heeft behalve 
in Wageningen vestigingen in  
onder meer Lelystad, Bleiswijk, 
Leeuwarden, Groningen, Lisse, 
IJmuiden en op Texel. 
Meerdere redenen waren aanleiding 
voor Wageningen UR om in 2000 
naast de samenvoeging van de  
universiteit en de instituten ook de 
gehele huisvesting in de gemeente 
Wageningen onder de loep te 
nemen. Zo lagen de locaties van 
waaruit de universiteit en het 
researchcentrum opereerden on-
economisch verspreid over de hele 
gemeente. De huisvesting bestond 
veelal uit oude panden, waarvan 
sommige met historische waarde. 
De efficiëntie was ver te zoeken en 
de exploitatiekosten waren hoog. 
Maar het onderwijs zelf was ook  

een reden voor het zoeken naar een 
betere huisvesting. Het aantal  
colleges in grote zalen neemt af en 
maakt plaats voor probleemgericht, 
competentiegericht en nog andere 
nieuwe vormen van onderwijs. 
Intensieve kennisuitwisseling tussen 
studenten, docenten en onderzoe-
kers is het doel en onderzoek moet 
op loopafstand van het onderwijs 
kunnen plaatsvinden. Een strategisch 
huisvestingsplan met concentratie 
van alle onderdelen was gewenst. 
Op de universiteitsterreinen De Born, 
bij de Droevendaalsesteeg, was de 
benodigde ruimte voor de gewenste 
nieuwe voorzieningen voorhanden. 
De terreinen waren al langer in 
bezit, kort na de Tweede Wereld-
oorlog hadden zich hier de eerste 
instituten en proefvelden van de 
latere Dienst Landbouwkundig 
Onderzoek gevestigd. Vanaf  
december 2000 start de ontwikke-
ling van een nieuw en gevarieerd 
studielandschap op De Born en 
wordt een begin gemaakt om diverse 
gebouwen en terreinen in de stad af 
te stoten. 
De Born ligt aan de noordzijde van 
Wageningen, tussen de Mansholtlaan 

in het oosten en de Dijkgraaf in het 
westen. De Bornsesteeg, een weg 
die vooral heel intensief door  
fietsers wordt gebruikt, doorsnijdt 
de campus van zuid naar noord.  
Het terrein is 55 hectare groot en 
ligt in het overgangsgebied tussen 
het Binnenveld en het Gelderse 
Veluwemassief. Typerend voor het 
landschap van het gebied is de over-
gang van ‘laag en nat’ naar ‘hoog en 
droog’. Het gebied is onderdeel van 
De Gelderse Vallei, dat behoort tot 
de Ecologische Hoofdstructuur, 
waar planten en dieren zich in een 
zo natuurlijk mogelijke omgeving  
moeten kunnen ontwikkelen. 
In het door het Bureau B+B stede-
bouw en landschapsarchitectuur 
opgestelde masterplan voor de cam-
pus staan de natuur en de interactie 
met de omgeving centraal. In het 
plan omsluiten de onderwijsgebou-
wen een groen middengebied met 
gras, water en bomen, naar voor-
beeld van Harvard in Cambridge. 
Afgezien van de ‘monocultuur’ gras 
is er gekozen voor bijzondere, geva-
rieerde en soms schrale vegetatie, 
om de natuurlijke situatie ter plaatse 
zo dicht mogelijk te benaderen. 

Lange bomenlanen en kleinschalige 
kavels, kenmerkend voor dit gebied, 
komen terug in het plan en kleine 
bosjes zijn aangeplant, zodat vooral 
kleine dieren zich goed kunnen ont-
wikkelen. De nieuwe infrastructuur 
is ingepast in de karakteristieken 
van het landschap met een open-
baar park. Geur-, kunst- en wandel-
routes en vlonderbruggen die de 
centrale fiets- en wandelroutes door 
het campus met elkaar verbinden 
complementeren de nieuwe opzet.
De universiteits- en onderzoeks-
gebouwen zijn een mix van nieuw-
bouw, verbouw en renovatie. In het 
groene middengebied zijn enkele 
compacte hoge gebouwen gekomen. 
Het Forumgebouw vormt het middel-
punt, zowel in het inrichtingsplan 
voor de campus als qua onderwijs. 
Het gebouw biedt een grote variatie 
aan studievoorzieningen: naast  
traditionele collegezalen, ook inno-
vatieve ‘lawaaierige maar gezellige’ 
ruimten voor het werken in groepen 
en fluisterruimten voor individuele 
studie. Een unieke bundeling van 
alle vereisten voor het bachelor-
onderwijs, maar ook de centrale 
bibliotheek (met goed uitgeruste 

computerwerkplekken, ruim 5.000 
elektronische tijdschriften en uitge-
breide digitale bibliotheekfacilitei-
ten), het restaurant voor de hele 
campus en de Hogeschool Van Hall 
Larenstein werden er ondergebracht. 
De opdrachtgever WUR nam ruim de 
tijd voor het formuleren van het 
programma van eisen. Door de 
gestelde doelen en het hoge ambitie-
niveau vroegen de selectie van de 
architecten en een succesvolle 
implementatie van het planconcept 
(ontwerp, uitvoering, verhuizing en 
hergebruik) veel van WUR als 
opdrachtgever. Maar ondanks enkele 
complicerende factoren weet de 
opdrachtgever te melden dat de 
opgeleverde projecten binnen de 
gestelde eisen zijn gerealiseerd.  
Het ontwerp- en bouwproces van de 
verschillende gebouwen was geen 
sinecure, maar de goede verstand-
houding met de gemeente en de 
inbreng van de aangestelde super-
visoren zijn cruciaal geweest voor 
het goede verloop van de totstand-
koming van de nieuwe campus. 
Met de nieuwe locatie en concentra-
tie van gebouwen is een betere 
samenwerking tussen de kennis-

eenheden tot stand gebracht.  
De nieuwe situatie is veel efficiënter 
en voordeliger in exploitatie dan de 
voormalige verspreide huisvesting. 
Het totale oppervlak van de gebou-
wen kent een reductie van 37% en 
de warmte- en koudeopslag in 
grondwater levert een CO2-reductie 
op van meer dan 3.000 ton per jaar 
(69%).

Perspectief masterplan terrein Wageningen Campus
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1  Panorama Wageningen Campus
2  Radixgebouw, DP6 architectuurstudio
3  Atlasgebouw, Rafael Viñoly Architects 
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1  Masterplan Wageningen Campus
2  Forumgebouw Wageningen UR, Quist Wintermans Architekten 
3  Interieur Forumgebouw Wageningen UR, Quist Wintermans 

Architekten

2 3

1
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Juryoordeel
Het herstructureringsproject in een voormalige mijnwerkersbuurt was geen gemakkelijke opgave. Na de mijn-

sluitingen in de jaren zeventig was de sociaal-economische positie van de krimpgemeente Heerlen er bepaald niet 

op vooruitgegaan. De plannen om voor het stadsdeel Heerlerheide (20.000 inwoners) een geheel nieuw centrum 

te ontwerpen, kon dan ook plaatselijk op de nodige scepsis rekenen. Desalniettemin hebben de gemeente en de 

plaatselijke corporatie Weller doorgezet en een integraal gebiedsontwikkelingsproject gerealiseerd met woning-

bouw, zorgeenheden, culturele voorzieningen, commerciële ruimten, nieuwe infrastructuur, een evenementenplein 

en een wijkpark. Opvallend element in het plan is het cultuurgebouw in de vorm van een koeltoren, een stijlcitaat 

dat verwijst naar de geschiedenis van de regio. Heerlen heeft ook een wereldprimeur binnen de gemeentegrenzen 

gekregen door de wijze waarop het water in de oude gangenstelsels van de mijn wordt gebruikt voor de warm-

watervoorziening voor veel van de gebouwen in het plangebied. ‘Creatief, origineel en duurzaam’, waren de  

kwalificaties die de jury bezigde om het project te typeren. In het plan is stedenbouwkundig goed gebruikgemaakt 

van de hoogteverschillen in het terrein. 

De jury had, afsluitend, lovende woorden voor de durf en het doorzettingsvermogen van de gemeente en de  

corporatie, maar vond het projectresultaat enigszins onsamenhangend en de architectuur van de gebouwen niet 

overtuigend.

Woningcorporatie Weller Heerlerheide  
Nieuwe Stijl in Heerlen

Ruimtelijk ontwerp Architectenbureau Van den Heuvel De Wilde Architectuur T. Wauben / Wauben Architects,  
N. van de Heuvel / Architectenbureau Van de Heuvel De Wilde, W. Dautzenberg / DMV Architecten, L. Garé /  
Architecten aan de Maas, A. Schrijen / Schrijen Coonen Metz Architecten, L. Stijnen / LAB32 architecten Planvorming  
en realisatie 1994 – 2013

Heerlerheide is een stadsdeel van 
Heerlen. Eigenlijk is de wijk een  
kleine stad op zich, met een eigen 
centrum, een eigen sfeer én een 
eigen verhaal. Al in 1850 stond  
‘Gen Heij’, toen een gehucht van niet 
meer dan 1.300 inwoners, bekend 
als handelscentrum waar van alles 
te koop was. In het centrum rond de 
oude kerk ontstond een florerende 
handel. Vanaf begin 1900 brak voor 
Heerlerheide een periode aan van 
groei en welvaart. De grond bleek 
waardevol te zijn: zilverzand voor 
de glasindustrie (onder andere 
Sigrano) bleek er aanwezig en veel 
dieper steenkool voor de mijnbouw. 
Ten zuiden van de Ganzeweide werd 
de Oranje Nassaumijn III gesitueerd. 
Ambtenaren en arbeiders vestigden 
zich ‘óp Gen Heij’ en zo groeide het 
voormalige kerkdorpje uit tot een 
grote (arbeiders)wijk. In de jaren 
zeventig kwam er een einde aan de 
sociale en economische voorspoed. 
Door de sluiting van de mijnen raak-
ten veel inwoners hun werk kwijt. 
Veel wat aan de mijnen herinnerde 
werd rigoureus gesloopt. ‘Zwart’ 
veranderde vaak in ‘groen’ (parken, 
plantsoenen) of maakte plaats voor 

nieuwe woonwijken. De kern van 
Heerlerheide kreeg in die tijd een 
opknapbeurt, maar deze pakte niet 
goed uit. Eind vorige eeuw werd 
steeds duidelijker dat het stadsdeel 
met ernstige problemen kampte.  
De sociaal-economische positie van 
de bewoners was zwak, de woon-
wijk had een slecht imago (slechte 
leefbaarheid en veiligheid), het 
commerciële en sociale voorzie-
ningenniveau was flink afgekalfd en 
de wijk vertoonde een eenzijdig 
woningaanbod (veel sociale huur) 
en een slecht functionerende  
ruimtelijke structuur.
Na een lange periode van heroriën-
tatie en herbezinning sloegen eind 
jaren negentig de gemeente Heerlen 
en woningcorporatie Weller de  
handen ineen en maakten zij plannen 
om Heerlerheide een mooier en 
veelzijdig centrum met duurzame 
functies te geven dat voor iedereen 
beter bereikbaar zou zijn. 
Het masterplan Heerlerheide 
Nieuwe Stijl is samen te vatten in 
drie uitgangspunten: verbetering 
van de sociale structuur, een 
opknapbeurt van de fysieke woon-
omgeving en meer ruimte voor eco-

nomische ontwikkeling. De project-
visie was meervoudig, ambitieus en 
veelomvattend: koester het verleden, 
creëer met stakeholders en eind-
gebruikers vanuit een integrale 
benadering een voorzieningenaan-
bod voor een modern stadsdeel, 
concentreer en versterk het winkel-
centrum, differentieer het woning-
aanbod, laat senioren zo lang  
mogelijk zelfstandig in het centrum 
wonen, doorbreek de eentonigheid, 
parkeer zo veel mogelijk onder-
gronds, lever extra kwaliteit in de 
vorm van een nieuw wegenstructuur, 
creëer kwalitatief groen en open-
bare ruimte, en ontwikkel het plan 
duurzaam en energiezuinig.
Het masterplan bevat meerdere deel-
projecten en heeft een investerings-
volume van 115 miljoen euro. Er werd 
gebruikgemaakt van subsidiegelden 
van het ISV, GSB, UKR, URBAN II en 
INTERREG IIIB. De gemeente Heerlen 
en Weller delen het opdrachtgever-
schap; ze hebben de werkzaam-
heden en verantwoordelijkheden 
verdeeld overeenkomstig hun 
‘natuurlijke’ kerntaken. Weller  
concentreerde zich in dit publiek-
private samenwerkingsverband op 

het wonen en winkelen en de 
gemeente Heerlen op de (her)-
inrichting van de openbare ruimte 
en het parkeren. Bij de uitvoering 
van de deelprojecten werden  
Weller en de gemeente gesteund 
door meerdere private partners.  
De betrokkenheid van de bewoners 
bij de plannen is groot. Van oudsher 
is de deelgemeente een hechte 
gemeenschap met een rijk en nog 
altijd zeer levendig verenigingsleven. 
Tijdens drukbezochte informatie- en 
inspraakavonden, maar ook via 
nieuwsbrieven werd met de bewo-
ners intensief gecommuniceerd.
De negen deelprojecten bestaan 
onder andere uit: nieuwbouw van 
131 koopwoningen, 161 huurwonin-
gen, 134 zorgeenheden, 9.100 m2 
commerciële ruimte, een cultuur-
cluster en 270 ondergrondse parkeer-
plaatsen. Verder de aanleg van: een 
nieuwe infrastructuur (ringweg met 
30 km-zone), een centraal evene-
mentenplein, een wijkpark en een 
mijnwaterenergiecentrale. Door de 
laatstgenoemde centrale worden  
de gebouwen op unieke wijze ver-
warmd en gekoeld met water uit de 
verlaten steenkoolmijnen, een zeer 

energiezuinige en duurzame energie-
bron. De winst van de centrale is  
bijzonder groot. Er wordt een CO2-
reductie bereikt van 80 procent en 
er zijn maar lage transportverliezen 
doordat het gebouw midden in de 
wijk ligt. Een energiecentrale die 
gebruikmaakt van een oude mijn is 
een wereldprimeur. Verder werd 
meervoudig ruimte gebruik toege-
past en met de betrokkenen werd 
interactief aan de plannen en het 
beleid gewerkt.
Het icoon van het project is cultuur-
cluster Gen Coel (dialect voor ‘de 
mijnen), het vormt letterlijk en 
figuurlijk het economische en  
culturele hart van het gebied. Hier 
vloeien ondergrondse functies als 
parkeergarage, supermarkt, theater-
zaal en mijnwaterenergiecentrale 
naadloos over in bovengrondse 
voorzieningen als winkels, wonin-
gen, gemeenschapshuis, grand café, 
informatiecentrum, bibliotheek en 
stadswinkel. De vorm van de centrale 
is een knipoog naar de voormalige 
koeltorens van de mijnen. De hyper-
bolische, transparante koeltoren 
refereert blijvend aan het cultuur-
historisch erfgoed van Heerlerheide. 

Naast Gen Coel ligt het autovrije 
marktplein dat ingericht is als een 
‘huiskamer’. Hiermee wordt de oude 
centrumfunctie in ere hersteld. Door 
deze verdichting van het centrum 
moet de dorpse sfeer transformeren 
naar meer stedelijke allure. Met een 
‘verdunningsstrategie’ (minder 
woningen per hectare) net buiten 
het directe centrum wordt er tevens 
nadrukkelijk geanticipeerd op de 
gevolgen van de bevolkingskrimp in 
de regio Parkstad Limburg.

1  Cultuurcluster Gen Coel
2  Piazza
3  Planteit
4  Brede school
5  Zorgcluster
6  Magistraat
7  Schuttersweide

Plangebied Heerlerheide Nieuwe Stijl

1
2
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1  Brede school
2  Brede School
3  Zorgcluster
4  Magistraat
5  Cultuurcluster Gen Coel verbonden met naastgelegen  

zorgcluster van Wauben Architects
6  Cultuurcluster Gen Coel op het Corneliusplein

5

1 2

3 4

6
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1  Interieur cultuurcluster Gen Coel
2  Bibliotheek met daaronder het restaurant in Gen Coel

1 2           

Loopbrug vanaf zorgcluster naar cultuurcluster Gen Coel
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Juryoordeel
‘Een geruisloze inpassing van een nieuwe weg, die natuurlijk wel heel veel energie heeft gekost’, zo merkte de jury 

op. De nieuwe weg van 13 kilometer lengte telt maar liefst 28 nieuwe civiele kunstwerken: bruggen, tunnels, een 

aquaduct en de civieltechnische aansluitingen. Het is bovendien een pilotproject Duurzaam Bouwen in de GWW. 

De aanleg van de nieuwe weg impliceert veel meer dan een infrastructurele nutsvoorziening. Het routeontwerp 

vormt de spil van de gebiedsontwikkeling waarvan de weg de centrale ader is: bedrijventerreinen, woningbouw-

locaties, de nieuwe lightrailverbinding, een gemaal voor een verbetering van het waterbeheer, een nieuw stelsel 

fietspaden, de Groenblauwe Slinger en andere onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur.

Hoewel er meerdere bestuurlijke lagen bij dit project waren betrokken, heeft de provincie expliciet gekozen voor 

een leidende rol om het totale proces (risicodragend) te kunnen sturen en beheersen. De jury was vol lof voor de 

provincie, die een grote mate van deskundigheid aan de dag heeft gelegd. Ook in relatie tot de landschappelijke 

en architectonische ontwerpers, die de ruimte kregen om veel van hun kunnen te etaleren. Hoewel een dergelijk 

overheidsproject financieel niet erg gecompliceerd is, is dit een project waarvan de jury het jammer vond dat er 

niet meer dan vijf inzendingen konden worden genomineerd. ‘Prima werk’, zo besloot de jury haar beoordeling.

Provincie Zuid-Holland Provinciale weg N470  
bij Zoetermeer

Ruimtelijk ontwerp en architectuur Architectenbureau Marius van den Wildenberg, Royal Haskoning,  
Taken Landschapsplanning Planvorming en realisatie 1994 – 2008

De regionale weg N470, met een 
totale lengte van ruim 13 kilometer, 
verbindt Delft, Zoetermeer en 
Rotterdam met elkaar. De weg heeft 
een soort Y-vorm. Al in de jaren  
zestig werd er door de provincie 
gesproken over een betere ontslui-
ting van dit gebied, toen nog van-
wege de leefbaarheids- en verkeers-
veiligheidsproblemen. Maar de 
plannen zouden pas in de jaren 
negentig concreet vorm krijgen. 
Aanleiding vormde het in 1994 
ondertekende Vinex-convenant, dat 
een betere ontsluiting van de nieuw 
geplande grootschalige Vinex-
woningbouwlocaties en het toe-
komstige bedrijventerrein nood-
zakelijk maakte. De nieuwe weg  
zou bovendien de bestaande wegen 
dienen te ontlasten.
Oorspronkelijk was het project een 
initiatief van uitsluitend de provincie 
Zuid-Holland, maar na ondertekening 
van het convenant kwam er een 
aantal partners bij: de stadsregio 
Rotterdam, het stadsgewest 
Haagland, de toenmalige gemeen-
ten Berkel en Rodenrijs en 
Bergschenhoek (tegenwoordig 
Lansingerland) en Pijnacker  

(tegenwoordig Pijnacker-Nootdorp). 
Besloten werd dat de provincie de 
eindverantwoordelijkheid — dus 
ook het risico — zou dragen. 
Het traject van de N470 ligt in het 
Groene Hart, een landelijk gebied 
met grote landschappelijke waarde 
dat gerespecteerd dient te worden. 
Een belangrijk element van het  
project is de Groenblauwe Slinger 
(GBS). Dit is een toekomstig natuur-
gebied dat het Groene Hart met de 
natuur van Midden-Delfland gaat 
verbinden en een onderdeel is van 
de Ecologische Hoofdstructuur van 
Nederland. De provincie wil met de 
GBS voorkomen dat Den Haag en 
Rotterdam door verstedelijking aan 
elkaar vastgroeien. Ter hoogte van 
de Klapwijkse Knoop, daar waar de 
drie tracédelen bijeenkomen, door-
kruist de N470 de GBS. De GBS loopt 
met de oosttak van de N470 mee en 
kruist de weg verderop nogmaals 
richting het noorden.
Om het hoofd te bieden aan het 
gecompliceerde ontwerp- en uit-
voeringsproces zijn vanaf de eerste 
planvorming alle betrokken disci-
plines samengebracht in een over-
koepelend concept, waardoor de 

ruimtelijke kwaliteit integraal werd 
geborgd. Het concept vormde het 
scenario voor de totale operatie. 
Allereerst werden de kwaliteits-
normen vastgesteld. Door in een 
vroeg stadium overeenstemming te 
hebben over de uitgangspunten kon 
er in lastige onderhandelingen altijd 
worden verwezen naar de opgestelde 
leidraad. De geformuleerde kwali-
teitsambitie bood de ontwerpers 
zowel landschappelijk, architecto-
nisch als constructief veel ruimte 
om een hoge architectonische  
kwaliteit na te streven.
De N470 heeft een zorgvuldige  
tracering en een harmonieuze inpas-
sing in het landschap gekregen met 
een samenhangende, integrale 
vormgeving van de civiele kunst-
werken. Om de samenhang tussen 
architectonische vormgeving van de 
kunstwerken en de landelijke inpas-
sing zo groot mogelijk te maken, is 
architect Marius van den Wildenberg 
aangetrokken als supervisor.  
Samen met landschapsarchitect  
Jan Nakken heeft hij een integraal 
ontwerp gemaakt en dit in het ver-
volg van de procesgang bewaakt.  
De dertig bruggen en tunnels zijn zo 

ontworpen dat de gebruikers van de 
weg een indrukwekkende, logische 
repetitie van vormen en kleuren 
ervaren. Alle kunstwerken zijn  
uitsluitend in beton uitgevoerd. 
Vaak met zelfdichtend beton of 
hogesterktebeton, waardoor kleinere 
hoeveelheden volstaan en zo het 
milieu zo veel mogelijk wordt  
ontlast.
De N470 bestaat uit drie takken, een 
zuidtak richting Rotterdam, een 
oosttak richting Zoetermeer en een 
westtak naar Delft. De vormgeving 
van de kunstwerken in de zuidtak 
(Rotterdam) speelt in op het beeld 
van ‘stedelijke loper’. De zijkanten 
van de ‘loper’ zijn omgebogen tot 
een gesloten koker (tunnel) of een 
opengesneden koker (tunnelbak). 
De gebogen wanden bestaan uit 
glad, grijs beton. De kruisende 
obstakels zijn in zwart beton uitge-
voerd. Het civiele ‘kunstwerk 17’ is 
hier wel het mooiste voorbeeld van. 
Rijdend door de tunnel lijkt een golf 
van beton zich om de weggebruiker 
heen te plooien; de tunnel snijdt een 
‘chirurgische incisie’ door de dijk en 
het water van de Rodenrijse Vaart, 
de omgeving minimaal belastend.

De oost- en westtak liggen wat ver-
hoogd in het land en manifesteren 
zich als een verhoogde rand op de 
grens van stedelijk en landschappe-
lijk gebied. De westtak (Delft) 
omzoomt een veenweidegebied en 
de oosttak (Zoetermeer) grenst 
direct aan de GBS. De wegdelen zijn 
hier zwart van kleur en de kruisende 
obstakels roestig terracotta.  
De geluids werende wallen zijn uit-
gevoerd als glazen schermen of 
schanskorven.
Kunstwerk 14A ligt bij de Klapwijkse 
Knoop en markeert de kruising van 
de weg met de GBS. De weg is hier 
zo hoog mogelijk opgetild en rust 
op een viaduct van 45 meter lengte 
over de GBS. De landschappelijke en 
ecologische strook krijgt hiermee 
een maximale doorgang met een 
hoogte van 4,60 meter.
De wegconstructie heeft een voor-
ziene levensduur van twintig jaar en 
de kunstwerken van tachtig jaar. 
Waar mogelijk is rekening gehouden 
met een toekomstige verdubbeling 
van de zuidtak. Langs de weg wordt 
een samenhangend fietsnetwerk 
gerealiseerd, waarmee bij de aanleg 
van de weg al rekening is gehouden.

Oost-, west- en zuidtak N470

Landschapsconcept 
Intermediaire zone
Oude Leede
Groenzone
Stedelijk / kassengebied
Loper
Brugachtige doorsteek
Doorsteek Groenblauwe Slinger
Doorsteek Intermediaire zone
Groenblauwe Slinger / Intermediaire zone
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1  Provinciale weg N470
2  Toegang tunnel kunstwerk 17
3  Bovenaanzicht tunnel kunstwerk 17

1

2 3
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1  Kunstwerk 14A: een 45 meter lang viaduct dat de N470 
hoog optilt over de Groenblauwe Slinger en een doorkijk-
hoogte van 4,60 meter geeft

2  Kunstwerk 10A is een combinatie van een brug en een 
aquaduct waar de Groenblauwe Slinger de N470 passeert

3  Kunstwerk 7 harmonieert in materiaal en kleurstelling met 
de naastgelegen nieuwbouwwijk Parkkamers

4  Doorsneden provinciale weg N470 (van boven naar onder): 
Oosttak (rietrand), Westtak (bomenrand) en Zuidtak  
(stedelijke loper)

4

1

2 3
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Ingezonden projecten

Per plaatsnaam achtereenvolgens: de opdrachtgever / inzender, de naam van het project en de voornaamste ruimtelijke 
ontwerper(s).

Tien projecten waren volgens de jury in onvoldoende mate gerealiseerd. De projecten kunnen met een volgende ronde 
gebiedsontwikkeling meedoen, indien de verwezenlijking dan voldoende is gevorderd. Het betreft de projecten:  
1, 6, 12, 13, 14, 24, 28, 36, 40 en 43.
Eén inzending, de multifunctionele ontvangstruimte van begraafplaats Heidehof in Apeldoorn, werd als een 
architectuurproject gekwalificeerd en is dus niet in dit boek opgenomen. Dit project kan in principe met de ronde 2010 
van de Gouden Piramide meedoen, wanneer het centrale thema ‘architectuur’ zal zijn.

Almelo

1
Gemeente Almelo, ProRail
Almelo Verdiept
Van Hattum en Blankevoort,  
The Public Opinion,  
TANGRAM Architekten, ROM /  
gemeente Almelo

Almere

2
Ontwikkelingscombinatie 
Almere Hart (MAB Development 
Group en Blauwhoed 
Eurowoningen),  
gemeente Almere
Stadshart Almere
Floris Alkemade, Rem Koolhaas / 
 Office for Metropolitan 
Architecture (OMA)

Almere

3
Gemeente Almere
Stad Ontmoet Natuur
Anneke Nauta / Ank Bleeker en 
Anneke Nauta landschaps-
architecten, Evelien van Veen, 
Onno Groen / Drost + van Veen 
architecten

Almere

4
Ontwikkelingscombinatie  
De Verwondering
De Verwondering
Inbo Adviseurs 
Stedenbouwkundigen 
Architecten,  
Han van Zwieten Architecten, 
Leijh Kappelhoff Seckel van den 
Dobbelsteen architecten

Amsterdam

5
VOF De Stadstuinen
De Stadstuinen
Karres en Brands 
landschapsarchitecten,  
DP6 architectuurstudio

Amsterdam

6
Far West
Gebiedsontwikkeling 
Postjesweg Noord
Vera Yanovshtchinsky,  
Sjoerd Beerends / 
 Vera Yanovshtchinsky 
architecten, Marie-José Copal /  
Hollandsgroen tuin- en 
landschapsarchitecten 

Amsterdam

7
Proper-Stok Groep, 
Woningcorporatie Stadgenoot
Meer en Oever
Wouter Vos,  
Hans Peter van Schooneveld /
KuiperCompagnons,  
Jurgen Krabbenborg /  
Stadsdeel Osdorp

Apeldoorn

8
Gemeente Apeldoorn e.a.
Zuid Vooruit
Henry Huiskamp, Hugo Diddens / 
 gemeente Apeldoorn,  
Jeroen de Willegen / De Zwarte 
Hond, Manon Witbraad / SVP 
Architectuur en Stedenbouw e.a.

Apeldoorn

9
POG Vastgoed
Hoenderparkweg
Bart Weusten /  
Geesink Weusten Architecten

Arnhem

10
Gemeente Arnhem, Vivare, 
Arentheem College
Presikhaaf Noordwest
Gemeente Arnhem, Ank Bleeker /  
Ank Bleeker en Anneke Nauta 
landschapsarchitecten

Breda

11
Gemeente Breda
Park OVER-BOS
Cor Geluk / Juurlink + Geluk, 
stedenbouw landschap,  
Marion van den Akker /  
gemeente Breda

Breda

12
Vitalis WoonZorg Groep
De Klokkenberg
SATIJNplus Architecten,  
Lodewijk Baljon 
Landschapsarchitecten

Bruinisse

13
Den Daas Recreatie
Uitbreiding jachthaven 
Bruinisse
Rickert van der Plas,  
Rop van Loenhout /  
Attika Architekten,  
Marion Engelen / 3span,  
Anton Rammers / Grontmij

Cuijk

14
Gemeente Cuijk, 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Ruimte voor Ruimte,  
Grontmij Eindhoven
De Messemaker, wonen  
als gast in het bos
C. Terlou, J.A. van Rijsewijk /  
Grontmij
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Delft

15
TU Delft
Het Mekelpark, het nieuwe 
campushart van de TU Delft
Francine Houben /  
Mecanoo Architecten

Den Haag

16
Blauwhoed 
’t Haegsch Hof 
Krier + Kohl Architekten

Dinkelland

17
Waterschap Regge en Dinkel
Het Schuivenhuisje,  
een ontmoeting met de Dinkel
Willen Smit & J. Peters, 
Witteveen+Bos,  
Kreek Architecten

Ede

18
CineMec
Oneindig gebruik van  
een geluidswal
Margriet Snaaijer /  
DP6 architectuurstudio,  
Grounds landschap stedenbouw

Eersel

19
Woningstichting De Zaligheden
Kerkebogten
Kees Stegenga / Stegenga 
Werkplaats voor Stedenbouw, 
Roland van Bussel /  
Architecten aan de Maas,  
Lex Beusen / Beusen Verheijden 
Architecten, Herman Sengers, 
Does Bartels /  
Architectencombinatie Sengers 
van Santvoort

Eindhoven

20
VOF Bosrijk
Groenplaats Bosrijk
Theo van Esch / Architecten 
Werkgroep, Bart Brands,  
Lieneke van Kampen /  
Karres en Brands

Epe

21
RGV Holding
Recreatiegebied Kievitsveld
Grontmij, SLAG, Jan Brand /  
Brand BBA

Ermelo

22
Vos & Teeuwissen, HBC 
Planontwikkeling
De Horster Brinken
Anoul Bouwman /  
Architectenbureau Visser en 
Bouwman / BRO

Exloo

23
ASTRON, Nederlands Instituut 
voor Radioastronomie
LOFAR, ontdekkingen in  
het onbekende
W. Molenaar / Oranjewoud

Ferwert

24
Gemeente Ferwerderadiel
Herstructureringsplan Burdaad
Doeke van Wieren /  
TWA architecten,  
gemeente Ferwerderadiel

Geleen

25
Hoogveld
Centrumplan
Kees Rijnboutt (supervisor) /  
Rijnboutt Van der Vossen 
Rijnboutt

Heerlen

26
Woningcorporatie Weller
Heerlerheide Nieuwe Stijl
Architectenbureau  
Van den Heuvel De Wilde

Houten

27
Gemeente Houten
Jouw Park, uw Park!
Hanneke Toes /  
tlu landschapsarchitecten,  
Rob Derks / Derks stedebouw 

Hulst

28
Gemeente Hulst
De Nieuwe Bierkaai
Hans ter Beek / op ten noort 
blijdenstein architecten en 
adviseurs, Guido Goethals /  
V+G Architekten Ingenieurs

Langedijk

29
Gemeente Langedijk
Twuyverhoek
Stef Veldhuizen /  
SVP Architectuur en Stedenbouw

Leiden

30
Gemeente Leiden
Roomburg
Kawus Forouzand /  
gemeente Leiden,  
Donald Lambert /  
stadsbouwmeester

Maastricht

31
Waterschap Roer en Overmaas, 
gemeente Maastricht
Herinrichting Jekerdal
Grontmij Nederland,  
gemeente Maastricht

Nijmegen

32
De Key / De Principaal,  
Talis Woondiensten,  
gemeente Nijmegen
De Dobbelman
Marlies Rohmer, Floris Hund, 
Lennaart Sirag /  
Architectenbureau Marlies 
Rohmer, Jord den Hollander, 
Ingrid van den Vossenberg /  
gemeente Nijmegen

Oosterhout

33
Zusters Benedictinessen
Onze Lieve Vrouwe Abdij
D. Brandsma Tuin- en 
Landschapsarchitect

Oud-Beijerland

34
Gemeente Oud-Beijerland
Havenkwartier
VHP stedebouwkundigen+ 
architekten+ 
landschapsarchitekten,  
Peter Verkade landschapsarchitect
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Reiderland

35
Gemeente Reiderland
Plan Hardenberg, 
vernieuwende 
dienstverleningszone
Bügel Hajema

Rotterdam

36
Woonstad Rotterdam
De Tuin op het Zuiden
Wilke Diekema / Studio Diekema 
landschapsarchitectuur,  
Endry van Velzen /  
De Nijl Architecten

Sneek

37
Provincie Friesland
Gebiedsontwikkeling  
Rijksweg 7
Grontmij, Witteveen+Bos, 
Tatjana Trzin / TRZIN,  
Hans Achterbosch / OAK,  
Haiko Meijer / Onix

Tilburg

38
Pieter Vreedeplein Ontwikkeling
Pieter Vreedeplein
Jo Coenen & Co, Bonell i Gil 
arquitectes, Bedaux De Brouwer 
Architecten, Architectenbureau 
Ellerman Lucas van Vught

Tubbergen

39
Gemeente Tubbergen
Gebiedsontwikkeling  
Hezingen-Mander
Dienst Landelijk Gebied (DLG), 
Adviesbureaus Eelerwoude, 
Aequator Groen & Ruimte

Venlo

40
Gemeente Venlo
Q4
Filip Delanghe / awg architecten, 
Thor Hendriks / Buro Lubbers, 
gemeente Venlo

Voorschoten

41
Ontwikkelingscombinatie Park 
Allemansgeest
Park Allemansgeest
VHP stedenbouwkundigen+ 
architekten+ 
landschapsarchitecten,  
RRog stedenbouw en landschap, 
KOW stedenbouw en architectuur

Wageningen

42
Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum
Wageningen Campus
Michael van Gessel en  
Kees Rijnboutt (supervisoren), 
Martine van Vliet / Bureau B+B

IJmuiden

43
Synchroon
De Binnenhaven
Chris Zwiers / Van den Oever 
Zaaijer & Partners, Buro Lubbers 

Zoetermeer e.o.

44
Provincie Zuid-Holland
Provinciale weg N470
Architectenbureau  
Marius van den Wildenberg, 
Royal Haskoning,  
Taken Landschapsplanning

Illustratieverantwoording projectenlijst (nummers verwijzen naar het projectnummer) 
Guy Ackermans 18; Aerophoto Eelde 23; Airphoto Netten 26; AM  /  foto Lisette van de Pavoordt 20; De Binnenhaven 
IJmuiden – SYNCHROON 43; Bonell i Gil Arquitectes (Barcelona) 38; Brandsma Tuin- en Landschapsarchitect 33; 
Cornbread Works 05; Ton Desar 40; Far West / Het Atelier 06; Gemeente Almelo / Michiel van Dam 01;  
Gemeente Apeldoorn 08; Gemeente Cuijk 14; Gemeente Ferwerderadiel, afdeling Voorlichting / Simon Bosma 24; 
Gemeente Houten, afdeling Projectontwikkeling / Eugene Wiss 27; Gemeente Langedijk 29; Gemeente Leiden 30; 
Gemeente Oud-Beijerland, afdeling Communicatie / Bert Waardenburg 34; Gemeente Reiderland 35; Gemeente 
Tubbergen 39; Kees Hummel 25; Jachthaven Bruinisse, Bruinisse 13; De Key / De Principaal 32; MAB Development 02; 
Jeroen Musch 11; Ontwikkelingscombinatie De Verwondering (samenwerkingsverband tussen Koopmans Projecten 
en Ymere Ontwikkeling) 04; P.O.G. Vastgoed, Baarn 09; Proper-Stok Ontwikkelaars 07; Provincie Fryslân /  
Titan Wood bv 37; Ben te Raa 03; David Rozemeijer 16; SATIJNplus Architecten / Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten 
voor Vitalis WoonZorg Groep 12; Sky Pictures Fotografie 44; John Sondeyker 19; Luuk Tepe 10; Trazar 3D Visualisatie 
B.V. 28; TU Delft i.s.m. Mecanoo Architecten 15; Velcom fotoproducties 22; Veluwse Bron 21; Jan de Vries (Arnhem) 41; 
Wageningen UR 42; Waterschap Regge en Dinkel 17; Waterschap Roer en Overmaas 31; Woonstad Rotterdam 36
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De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap de Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat.

Samenstelling Ton Idsinga, Ingrid Oosterheerd
Beeldredactie projecten Ingrid Oosterheerd
Eindredactie en juryrapport Ton Idsinga
Tekstcorrectie Els Brinkman
Organisatie Projectbureau Gouden Piramide / André Mol en Joke Kemper
Ondersteuning atelier Rijksbouwmeester en Architectuur Lokaal, Amsterdam
Vormgeving Studio Bau Winkel, Den Haag
Lithografie en druk Wilco, Amersfoort

Beeldverantwoording (nummers verwijzen naar de pagina’s)  
Aerophoto Eelde 97, 99-b, 100-b; Airphoto Netten 141-b; ASTRON 101; Blauwhoed, Rotterdam 105, 106-l; Bureau B+B, 
stedebouw en landschapsarchitectuur i.s.m. Michael van Gessel (kaart Jeanne Dekkers) 135, 138-b; Cornbread Works 125; 
DHV / Rien Bakker 147-o, 148-b, 151; FARO architecten 73, 76, 77-b; Foto&Video Honing 75; Gemeente Langedijk 77-o, 
78, 79; Gemeente Leiden 111, 112o, 113-b o, 114-m; Gemeente Tubbergen 129, 130, 131, 132, 133; Grontmij 99-o;  
Rob Hoekstra 138-o; Juurlink [+] Geluk 85, 86-lb, 86-o, 87-o; De Key / De Principaal 65, 67; Luuk Kramer 113-m; MAB 
Development 89, 91, 92, 93, 94, 95; Marijke Mooy 68-lo, 69, 70, 71; Jeroen Musch 81, 83, 84, 86-rb; Michael van Oosten 
62 – 63, 68-ro; Oranjewoud Heerenveen 100-o; Christian Richters 139; Architectuurbureau Marlies Rohmer 68-b;  
Piet Rook 114-o; RoVorm / foto Hans Brons 123; David Rozemeijer 106-r, 107, 108, 109; Daria Scagliola / Stijn Brakkee 124, 
126 – 127; Wim Schuurmans 87-b; Sky Pictures Fotografie 147-b; Top-foto, Assen 102 – 103; Peter Varkenvisser 114-b;  
Ger van der Vlugt 115; Wageningen UR 136, 137; Waterschap Roer en Overmaas 117, 118, 119, 120, 121;  
Wauben Architects 141-o; Wellen / foto Marcel van Hoof 143, 144, 145; Weller Heerlen 142; René de Wit 148-o, 149, 150

Foto’s omslag De Dobbelman, Nijmegen, Marijke Mooy

De portretten van de vijf genomineerde opdrachtgevers (p. 55 – 59) zijn van fotograaf Maurice Boyer, de foto’s van de jury 
(p. 40 – 52) van fotograaf Simone van Es. Ze zijn het resultaat van speciale foto-opdrachten verleend door het project-
bureau Gouden Piramide.

© 2009 Uitgeverij 010, Rotterdam (www.010.nl)
ISBN 978-90-6450-718-2

De beschrijving en de vermelde gegevens van de gepubliceerde projecten zijn gebaseerd op het materiaal zoals dat  
door de deelnemers aan de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap de Gouden Piramide 2009 is ingezonden.  
Dit kan hebben geleid tot een zekere inconsistentie bij het behandelen van de verschillende projecten. Uitgever, redactie 
en organisatie zijn niet verantwoordelijk voor later gebleken onjuistheden of foute dan wel onvolledige vermelding  
van gegevens over de projecten van de inzenders. 
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Bij de inrichting van Nederland is er aan tegenstrijdige belangen geen gebrek. Ruimteclaims vanuit de 
industrie, de agrarische sector, de woning- en kantorenmarkt, natuurbescherming, waterbeheer,  
infrastructuur en recreatie strijden om voorrang. Maar: gaat het bij de inrichting van ons land nu om de 
expressie van dat wat van nature verschillend is of om cohesie, het aaneensmeden van landschappen  
en functies? 
Contrast en samenhang, het zijn deze schijnbaar tegenstrijdige elementen die bij gebiedsontwikkelingen 
— het thema van dit boek — een gezichtsbepalende rol spelen.
De oproep aan opdrachtgevers in Nederland om recente gebiedsontwikkelingsprojecten in te zenden, heeft 
geleid tot een bijzonder gevarieerde verzameling plannen die een goed beeld geeft van wat op dit terrein 
wordt gepresteerd. De beste dertien inzendingen zijn in dit boek opgenomen: van centrumplannen tot een 
fonkelnieuwe provinciale weg met achtentwintig civiele kunstwerken, van ecologische landschaps-
ontwikkeling tot een stadspark boven en naast de hogesnelheidslijn. De inzendingen van vijf genomineerde 
opdrachtgevers en acht second bests zijn uitgebreid beschreven, gedocumenteerd en voorzien van het 
juryoordeel. Bovendien belichten drie gastauteurs en rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vanuit  
verschillend perspectief de belangrijke rol van opdrachtgevers bij de vormgeving van ons land.

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