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rchitectuur na de hausse

Het Nederlandse architectuurklimaat is getroffen door een stevige depressie. Door de economische 
neergang van de afgelopen jaren zijn de opdrachten voor grote nieuwbouwprojecten sterk verminderd. 
Dat heeft dramatische consequenties. Naar schatting 40 procent van de Nederlandse architecten is 
werkloos geworden en professionele opdrachtgevers opereren alleen nog met de grootst mogelijke 
terughoudendheid.
Deze onzekere tijd heeft niet alleen geleid tot minder omzet, maar ook tot een heroriëntatie op het  
bouwen zelf. De tijd van spectaculaire architectuur uit de roaring nineties lijkt voorbij. De aandacht wordt 
verlegd naar duurzaamheid, sociale inbedding, herbestemming en smart architecture. 
Veel inzendingen voor de Gouden Piramide 2010 getuigen van deze veranderde opstelling. De projecten 
zijn over de hele linie bescheidener, maar volgens de jury wel van een verrassend hoog niveau. 
In dit boek zijn de beste vijftien projecten uitgebreid gedocumenteerd, beschreven en van het juryoordeel 
voorzien. Bovendien belichten vijf toonaangevende architecten, onder wie rijksbouwmeester  
Liesbeth van der Pol, vanuit hun eigen ontwerppraktijk verschillende facetten van de huidige architectuur-
ontwikkeling in Nederland en de rol van opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces.

Met dvd van de AVRO-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.
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Voorwoord
De publicatie Architectuur na de hausse zal voor een aantal lezers een eerste of wellicht een 
nadere kennismaking zijn met de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Sommigen 
zullen met deze uitgave weer een exemplaar kunnen toevoegen aan een groeiende verzameling 
Gouden-Piramideboeken. Met enig geluk is een enkele uitverkochte jaargang nog als collector’s 
item bij een antiquariaat te verkrijgen. Acht edities kent de Rijksprijs voor inspirerend opdracht-
geverschap inmiddels. Een goed moment om terug en vooruit te kijken.
De prijs vormt sinds het begin van het architectuurbeleid (1991) — onder verschillende namen, 
maar met hetzelfde oogmerk — een herkenbaar instrument voor het stimuleren van goed 
opdrachtgeverschap bij andere partijen dan het rijk zelf. Dit doel vormt nog steeds een van de 
hoofdpijlers van het architectuurbeleid, zoals dat nu is verwoord in de vijfde architectuurnota, 
Een cultuur van ontwerpen. Na De Bronzen Bever en De Zeven Pyramides werd na een evaluatie 
in 2003 de Gouden Piramide ingesteld. Om de prijs meer gewicht te geven, werd er ook een 
substantieel geldbedrag aan gekoppeld: 50.000 euro.

Wat hebben de prijsrondes opgeleverd? Jaarlijks afwisselend worden er zo’n honderd inzen-
dingen voor de ronde ‘architectuur’ en ongeveer vijftig voor de ronde ‘gebiedsontwikkeling’ 
ingezonden. De verscheidenheid aan inzendende opdrachtgevers is bijzonder groot: particu-
lieren, (ideële) stichtingen, diverse instellingen en bedrijven, gemeenten, corporaties,  
waterschappen, provincies, projectontwikkelaars en combinaties van meerdere (markt- en 
publieke) partijen. Vanuit het hele land worden projecten van allerlei aard ingediend: van  
particuliere woonhuizen tot dorpsuitbreidingen en centrumplannen, van bruggen of tunnels 
tot regionale landschapsparken. Naar gelang de bouwdynamiek per regio of provincie is er 
sprake van een optimale geografische spreiding van de projecten. Traditioneel zijn er veel 
activiteiten in het westen en midden van het land, de provincies Drenthe en Zeeland spelen 
logischerwijs een bescheidener rol.
Voor het toegankelijk maken van de rijkdom aan kennis en ervaringen die uit al die inzendingen 
voortvloeien, vervullen de boeken van de Gouden Piramide een onontbeerlijke functie.  
Niet alleen voor het vakpubliek maar ook voor geïnteresseerde leken. Voorafgegaan door essays, 
die actuele aspecten van het opdrachtgeverschap behandelen, worden de beste vijftien inzen-
dingen uitvoerig gedocumenteerd. Uiteraard bevat het boek ook een beschrijving van het 
juryproces en het oordeel over de gepubliceerde projecten. De publicatie(reeks) is te gebruiken 
als een inhoudelijk naslagwerk over goed opdrachtgeverschap, een instrument voor kennis-
ontwikkeling en -overdracht. De dvd met de tv-documentaires, die de AVRO maakt in opdracht 
van Uitgeverij 010, is hiermee onlosmakelijk verbonden. Op een aansprekende manier wordt 
in beeld gebracht hoe goede architectuur en ruimtelijke kwaliteit tot stand komen en wat 
daar zoal bij komt kijken. De aantallen kijkers per uitzending variëren tussen de 150.000 en 
250.000. Zo fungeert de Gouden Piramide ook als uithangbord voor het architectuurbeleid.
De rijksprijs heeft de afgelopen jaren aan statuur gewonnen en een groeiende bekendheid 
verworven, zoals onder andere blijkt uit het toenemend aantal berichten op websites,  
het aantal inzendingen én het niveau daarvan. Verder heeft de Gouden Piramide navolging 



gevonden met een opdrachtgeversprijs in Vlaanderen en een vergelijkbare prijs specifiek voor 
de ziekenhuis- en zorgsector, die in 2010 voor het eerst is uitgereikt (de Hedy d’Anconaprijs). 
Eerdere winnaars van de Gouden Piramide, maar ook andere betrokkenen, hebben het belang 
onderstreept van het delen en verbreiden van kennis en ervaringen ter inspiratie van anderen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is dat een winnaar uit een vorige ronde een deel van het prijzengeld 
wil besteden aan de tweejarige opleiding Beroepservaring in het kader van de nieuwe Wet  
op de architectentitel. De lessen die zijn geleerd uit een open planproces en vroegtijdige 
bewonersparticipatie zal hij daarin als opdrachtgever overdragen aan jonge architecten, steden-
bouwkundigen en landschapsarchitecten in spe. Komende periode zal het projectteam van de 
Gouden Piramide zorgen dat de uitwisseling van kennis en ervaringen van opdrachtgevers 
nog wordt geïntensiveerd. Ook initiatieven waarin het opdrachtgeverschap van het rijk een 
rol speelt, zullen daarbij worden betrokken. 

De vijf genomineerde opdrachtgevers van dit jaar hebben allen een uitzonderlijk goede  
prestatie geleverd. Wat opvalt is dat het bij vier van de vijf projecten om herbestemming gaat. 
Hier is onmiskenbaar sprake van een trend. Dat maakten eerdere prijsrondes al duidelijk. 
Herbestemming dient zich aan als de opgave van de toekomst. Een succesvolle aanpak van 
herbestemming en herontwikkeling wordt door de crisis in de bouw nog meer op scherp 
gezet. Teneinde gebouwen en gebieden duurzaam te verbeteren, ligt er een enorme opgave 
voor opdrachtgevers om — als de echte regisseurs van het aanzien van Nederland — samen 
met ontwerpers, gebruikers en andere partijen zich meer en meer in deze gecompliceerde 
materie te bekwamen.
De winnaar van deze ronde kan daarvoor in het bijzonder tot inspiratie dienen.
Het welslagen van de herbestemming van een kerk tot school — voor het eerst in Nederland —  
is volgens de jury het resultaat van een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap  
en een staaltje volharding en doorzettingsvermogen. Dat ‘maakt duidelijk dat het geloven in 
een ideaal, een droom, tot ongekende prestaties kan leiden’. De ministeries van VROM,  
OCW, LNV en VenW onderschrijven van harte de conclusie van de jury dat de Rijksprijs voor 
inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2010, een terechte bekroning is voor  
de Dr. Schaepmanstichting / basisschool St. Plechelmus en de gemeente Hengelo met hun 
scholenproject in Hengelo.

André Mol, adviseur architectuurbeleid / coördinator Gouden Piramide
Ministerie van VROM / Atelier Rijksbouwmeester
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Bestuurders, opdrachtgevers, architecten, docenten, een directeur van een architectuur-
instelling en ikzelf zijn verleden jaar de actie ‘Nederland wordt anders’ gestart. Om te zorgen 
dat het aanwezige talent wordt benut en niet verkwist in deze crisistijd, dat toekomstige 
arbeidsterreinen van ontwerpers worden verkend en nieuwe ideeën worden gemobiliseerd.  
Zo hebben we twee succesvolle ronden van ontwerperateliers georganiseerd met jonge  
architecten over tal van actuele kwesties. ‘Nederland wordt anders’ heeft een motto dat voor 
zichzelf spreekt: business as unusual. We moeten óók creatief zijn bij de invulling van het 
architectenvak.
En zo kom ik op mijn reeds aangekondigde appèl. Ik roep iedereen die met het ruimtelijk  
ontwerp te maken heeft op om zich op enigerlei wijze achter de ambitie die verwoord is door 
NWA (www.nederlandwordtanders.nl) te scharen. Er zijn veel kwesties die vragen om verdieping 
en reflectie, zoals binnenstedelijke verdichting, nieuw wonen in de wijk, herbestemming, 
krimp, nieuwe werkmilieus, verwevenheid stad en landschap, duurzame (rijks)gebouwen en 
knooppuntontwikkeling. Daar is nu weer tijd voor.
Hoe de toekomst er ook uit zal zien, het streven om talent te benutten, het ontginnen van 
nieuwe gebieden van het vak en het ontwikkelen van innovatieve ideeën dienen altijd — in welke 
vorm dan ook — blijvende punten van aandacht te zijn.
Met zo’n instelling kunnen we in ieder geval proberen een solide basis te leggen voor een  
volgende bloeiperiode van de Nederlandse architectuur. Wat we willen, moeten we ook doen.

Liesbeth van der Pol (Amsterdam, 1959) is directeur-architect van dok architecten in Amsterdam en sinds 2008  
rijksbouwmeester.

Dit is een appèl op iedereen die met architectuur van doen heeft. Geen uitgebreide verhandeling, 
maar een korte en krachtige oproep. Ik wil het hebben over wat voor mij de kern is van ons 
werk: het wonder van de architectuur, in het maken en in het beleven. In deze publicatie treft 
de lezer analyses aan van vier gewaardeerde collega’s die de huidige stand van de architectuur 
in Nederland trachten te duiden. Vanuit de eigen ontwerppraktijk en met verschillende invals-
hoeken proberen zij de ‘temperatuur van onze architectonische cultuur’ van dit moment te 
meten. Het zijn opmerkelijke en op onderdelen diepgravende teksten. Frisse opinies, die 
afkomstig zijn van de ontwerpers zelf. Als ‘participerend journalist / architect’ rapporteren ze 
over de wereld waarin ze leven en werken. Waardevol en verrijkend. 
Zelf kies ik hier voor een andere benadering. Ik wil als rijksbouwmeester niet alleen als een 
kookrecensent de maaltijden van een restaurant beoordelen, maar ook direct de keuken inlopen. 
Gaan praten met de koks, met de mensen ‘aan de knoppen’. De makers. En dan kom ik al snel 
bij eigenschappen die wonderwel passen bij het inspirerend opdrachtgeverschap, het centrale 
onderwerp van deze Piramidereeks. Met begrippen als bezieling, deskundigheid en creativiteit. 
Eigenschappen die voor alle creatieve beroepen gelden.
Maar er is ook een essentieel verschil. Dat komt door de alomtegenwoordigheid van architectuur 
en stedenbouw. Architecten en stedenbouwers léven in hun onderwerp. Onze aller omgeving 
waar ze zo veel verantwoordelijkheid voor dragen. Architectuur en stedenbouw bieden 
onderdak aan de eisen en verlangens van onze samenleving. Vandaar dat ontwerpers ook een 
constante dialoog moeten voeren met mensen / medeburgers, die wij meestal nogal afstandelijk 
als ‘de gebruikers’ typeren. Dat maakt architectuur tot een bijzondere kunst.
Ik verkondig geen nieuws als ik zeg dat de huidige economische crisis de architectuur en het 
architectenvak diep raakt. Deze depressie kan verlammend werken. Het kan leiden tot stilstand, 
tot een pas op de plaats, tot verstarring. Zelfs tot defaitisme.
Maar architectuur kan niet gedijen bij negativisme. En goed beschouwd is daar minder reden 
voor dan in eerste instantie misschien gedacht. Deze crisisperiode kan namelijk gebruikt worden 
voor reflectie, herbezinning en een nieuwe positionering van ons werk. 
Bij het scheppen van architectuur gaat het in essentie om willen én doen. Niet om afwachten, 
en niet om het kritiekloos omarmen van oude conventies. De toekomst is om ons heen al 
begonnen. Geen geaarzel dus en aan de slag! Learning by doing is het devies. Ook tijdens 
deze crisistijd, waarin het aantal opdrachten dramatisch is teruggelopen. Het ontwerpend 
onderzoek biedt een schat aan mogelijkheden. De Onderzoekslabs die in het kader van het 
initiatief ‘Nederland wordt anders’ zijn gestart bewijzen dit. Talentvolle architecten moeten 
doen waar ze goed in zijn: scherp kijken. Dus voor het eigenlijke ontwerpen een aanvang 
neemt: kijken, luisteren, analyseren, de boel ontrafelen. Hoe zit dit in elkaar, hoe zit dat precies? 
Kortom: het beantwoorden van de waarom-vraag. Iedereen kan van schoonheid genieten, 
maar architecten willen daarnaast ook weten waaróm iets mooi of goed wordt gevonden.  
Dat is het fundament van ons vak. Vervolgens komt de liefde voor het maken, het nauwgezet 
construeren, het creëren. Ofwel, het eigenlijk bouwen.

Aan de slag
Liesbeth van der Pol
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de veranderende vraag. De ruimtelijke ordening blijkt te zeer op de kwantitatieve behoeften te 
zijn toegesneden: de eindeloze en eenvormige uitbreidingen blijken geen kwaliteit te brengen. 
De middenklasse vlucht de steden uit, er is verkrotting, en saneringen lopen spaak op bewoners-
protesten. De uitbreiding van steden leidt tot vernietiging van natuur en levert monoculturen 
(slaapsteden, bedrijfsterreinen) op die gepaard gaan met een explosieve toename van de 
automobiliteit.
Dit alles voedt een al lang sluimerende identiteitscrisis in de architectuur. Het utopisch project 
van het modernisme werd opgeslokt door de wederopbouwmachine van de sociaal-democratie. 
De nadruk op kwantiteit en snelheid heeft in plaats van een emanciperende leefomgeving een 
grootschalige bouwnijverheid voortgebracht en een simplistische planning. Kritiek op deze 
functionalistische planning komt van een divers gezelschap van politieke activisten uit de 
jaren zestig, gesteund door jonge wetenschappen als de sociologie, en architectuurtheoretici 
onder aanvoering van Manfredo Tafuri. Dit culmineert in Nederland in de symbolische strijd 
tussen de (historische) stad en het milieu enerzijds en de moderne infrastructuur en cityvorming 
anderzijds. Jane Jacobs in New York, de Kabouters in Amsterdam, de actiegroepen in Rotterdam, 
ze keren zich tegen sanering ten behoeve van metroplannen en autowegen. De architect 
bevindt zich plotseling aan ‘de verkeerde kant’. In de ogen van de critici is hij al die jaren te 
zeer dienstbaar geweest aan de ‘megalomanie van grootkapitaal en staat’. Het besef van 
medeplichtigheid veroorzaakt een fundamentele onzekerheid bij architecten die de jaren 
zeventig en tachtig zal domineren. 
Deze identiteitscrisis en interne kritiek spat van elke bladzijde van het tijdschrift Plan.  
De redactie is nauw verbonden aan milieudefensie en spreekt niet over ruimtelijke vraagstukken 
maar over milieuvraagstukken. De ontwerpers die in het tijdschrift Plan aan het woord komen 
zijn verwant aan de Forum-groep, de Stichting Architecten Research (SAR), de ‘metabolisten’ 
of werken als activisten in de stadsvernieuwing. Zij zoeken naar een kritische architectuur-
productie die los staat van de institutionele bouwpraktijk. Nieuwe rechtvaardiging wordt 
gevonden in autonome gebouwconcepten, in participatie in vernieuwingsbewegingen en in het 
contextualisme. Een belangrijke inspiratiebron is de internationale academische architectuur-
theorie die in de jaren zeventig de mythe van de modernistische utopie wil doorprikken. 
Theoretici als Tafuri, Castex en Panerai worden uitgebreid in Plan besproken.

Efficiënte productie

Naast dit kritische debat op de scheidslijn van politiek en ontwerp, is er ook de wereld van de 
grote productiebureaus. Ook zij ondergaan de identiteitscrisis, zij het op een geheel andere 
manier. Naast een voorzichtige verschuiving in de rechtvaardiging en motivatie van plannen, 
wordt hier vooral gezocht naar een sterkere positie op de bouwmarkt. Hoe kan het ontwerp-
bureau zich handhaven tussen grote partijen als megabouwondernemingen en de bezuini-
gende overheden? Welke taken kan het architectenbureau behouden als de bouw verder  
standaardiseert? 
In het tijdschrift Bouw komen auteurs aan het woord die zoeken naar praktische oplossingen 
voor een professionalisering van het architectenvak. Nieuwe normstelsels en kwaliteitsgaranties 
worden besproken naast de interne organisatie van bureaus. Auteurs als professor A. Twijnstra 
proberen de structurele veranderingen in de bouwnijverheid te duiden. Zijn perspectief is een 
internationale markt met grote spelers die efficiënt en flexibel op veranderingen in de vraag 
reageren. Hij pleit voor meer managementcapaciteiten bij bouwbedrijven en architecten-
bureaus. Professionaliseren betekent volgens hem nadrukkelijker aansluiten op het proces. 

‘Een toenemend aantal bureaus heeft moeite zich te handhaven in een kapitalistische samen-
leving, waarin economische belangen tenderen naar fusies, concentraties en voortgaande 
specialisatie. Ook de stedenbouwkundige bureaus lijken binnenkort voor de keuze te staan: 
fuseren / groeien of verdwijnen. De recente neergang van een groot bureau als OD 205 is een 
teken aan de wand. Op het moment dat stedenbouwers eindelijk een eigen opleiding inhoud 
en vorm proberen te geven en vele honderden studenten stedenbouw als afstudeerrichting 
kiezen, schrompelt het beroepsperspectief in toenemende mate ineen tot dat van de architect: 
een loonafhankelijke werknemer te worden in dienst van de overheid of het grootkapitaal.’ 
Dit sombere beeld van de autonomie en positie van de architect en stedenbouwkundige komt 
uit een artikel in het tijdschrift Plan uit 1973, vlak voor het uitbreken van de eerste oliecrisis.1 
Als je voor grootkapitaal neoliberalisme leest, had het nu geschreven kunnen zijn. Het afgelopen 
jaar is het architectenberoep door een ernstige crisis getroffen. Volgens de Bond van 
Nederlandse Architecten (BNA) is de opdrachtportefeuille gehalveerd, vooral in de woning- en 
kantorenbouw. Dat is slechts de kwantitatieve kant van het verhaal. Want daarnaast is het 
steeds duidelijker geworden dat de architectenbranche medeplichtig was aan de crisis. 
Architectuur is immers onderdeel van het systeem van het maken van fictieve financiële waarde. 
De vraag wat deze depressie gaat betekenen voor de architectuurpraktijk is niet eenduidig te 
beantwoorden. Vergelijking met de jaren zeventig zou tot de conclusie kunnen leiden dat,  
net als toen het geval was, de economische malaise een reeds latent aanwezige crisis in de 
architectuur versterkt.
Na de crisis van de jaren zeventig — die de wereld, de bouw én de ontwerpdisciplines op hun 
grondvesten deed schudden — is er in tegenstelling tot de toenmalige verwachtingen een 
ongekende bloei gekomen. Ontwerpbureaus hebben zich sinds 1990 losgemaakt van de over-
heid en institutionele opdrachtgevers en hebben zich gecommitteerd aan nieuwe opgaven en 
opdrachtgevers. In die positie zijn ze autonomer en trendgevoeliger geworden. De voorspelling 
uit het citaat is dus op de langere termijn in het geheel niet uitgekomen.
We lijken nu aan het eind van de groeicyclus te zijn gekomen die in de jaren tachtig een aanvang 
nam. Wat betekent dit voor het ontwerp heden ten dage? Zijn we in staat om onszelf, als 
architecten, opnieuw uit te vinden en aan te passen aan veranderende omstandigheden?

De jaren zeventig: crisis in de olie, de bouw, het milieu en de stad

De jaren zeventig waren het begin van een langdurige financiële en vertrouwenscrisis die  
halverwege het decennium leidde leidt tot stagnatie, grote bezuinigingen en werkloosheid. 
Er was net als nu een energiecrisis. De olielanden bleken onbetrouwbare energieleveranciers 
te zijn. Bovendien brak het besef door dat fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk waren en 
dat de planeet aanzienlijk vervuilde. 
Een rondgang door de vaktijdschriften uit de jaren zeventig laat een indrukwekkende hoeveel-
heid twijfel en onbehagen zien. Ernstige problemen in de bouw komen aan het licht omdat de 
bouwbedrijven alleen ingericht zijn om grootschalige repetitie te produceren die niet past bij 

What’s new?
Catherine Visser, Daan Bakker
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hergebruik, marginale culturen en bottom-up zijn onderwerp van studie en interventie.  
Met dank aan de gelden uit de oude economie — de Belverdere-regeling, de Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Fonds voor 
beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst — is er een culturele ontwerpmarkt ontstaan 
waar gezocht wordt naar nieuwe rechtvaardiging en nieuw elan. Hier predomineert niet de 
vormgeving, maar juist de mogelijkheid om via architectuur te komen tot catharsis en beter 
leven. 

What’s new?

De huidige malaise lijkt volgens economen in niets op eerdere crisissen. Voor architecten 
bevat deze crisis daarentegen veel herkenbare ingrediënten. De crisis gaat over gebrek aan 
rechtvaardiging en debat binnen een vak dat afhankelijk is van financiële stromen en van de 
maatschappelijke opinie, maar ook over het feit dat de discipline een artistiek-autonome 
component in zich heeft. Dat is niet nieuw. Ook in de jaren zeventig verkeerde de architectuur 
in crisis. Ook toen was het opdrogen van de belangrijkste opdrachtenstroom de aanleiding. 
Daarmee kwamen het vacuüm en de onmacht aan het licht die waren ontstaan in een situatie 
van vanzelfsprekende productie. De steeds terugkerende reflex is om dit vacuüm te vullen 
met morele, maatschappelijke thema’s. In de jaren zeventig luidden de slogans ‘leefbare stad’, 
‘participatie’ en ‘milieu’, nu zijn ‘binnenstedelijk’, ‘particulier opdrachtgeverschap’ en ‘duurzaam-
heid’ de thema’s waarmee architectuur zicht poogt te vernieuwen en te rechtvaardigen. 
Wederom lijkt daarbij het sektarisch wij-zij- en goed-foutdenken te ontstaan, zoals te lezen in 
het artikel ‘Architectuur voorbij de crisis’ van journalist Bernard Hulsman. Een citaat: ‘Moet de 
architect zich bezighouden met visionaire projecten, of juist met het alledaagse? De crisis is ook 
een crisis in de architectuur. We moeten ophouden met het verheerlijken van de instabiliteit 
van de moderne wereld.’3

Instabiliteit is echter zelden zo aanwezig geweest in het alledaagse als nu. Dus waarom zouden 
we ons beperken tot geruststellende normaliteit? De architect is juist nu, na twintig jaar 
hoogtij, van álle markten thuis: vormgeving, mode, mapping, participatie, politiek, second 
life, ict, historie, duurzaamheid, techniek, marketing en productontwikkeling. Dankzij de 
expansie van de laatste decennia staat hij met volle handen in deze crisis. Hij zou in staat 
moeten zijn om juist nu te komen tot een meer gelaagd begrip van architectuur in plaats van 
zichzelf te zien als slachtoffer of zich te verliezen in specialisatie. Want architectuur wint aan 
relevantie als ze zich positioneert tussen markt, conventie, maatschappij, ideologie en kunst. 
Iets wat vandaag een adequate architectonische taal of een vernieuwende ideologische  
positie lijkt, kan zomaar, als gevolg van een maatschappelijke omwenteling zoals door de 
conjuncturele neergang, het tegenovergestelde blijken te zijn. Een gemiste kans of blinde vlek. 
Een speculatieve benadering en een open debat over inhoud en positie van het architectenvak 
zijn daarom de enige opties.

Catherine Visser (Parijs, 1966) en Daan Bakker (Herpen, 1968) zijn beiden architect-directeur van DaF-architecten  
in Rotterdam.

Enerzijds het bouwproces, waar de techniek en het aanbod bepalend zijn en anderzijds een 
actieve verkenning van de vraagzijde. Wat voor producten worden er gevraagd?

Proces boven inhoud

Hoe is de situatie nu in de ‘bedrijfstak architectuur’? Een citaat uit 2008: ‘De basis van de 
architectuur wordt door de Europese aanbesteding op den duur volledig onderuitgehaald.  
De gebouwde resultaten van de aanbestedingen worden eenvormiger en trekken steeds meer 
naar een grijs gemiddelde toe. De procedures worden gekenmerkt door onevenredige eisen 
ten aanzien van omzetten en referenties, door onduidelijke eisen ten aanzien van in te leveren 
stukken en door een twijfelachtige jurering voor de mededingende bureaus. De opzet van  
de procedures werkt duidelijk een monopolisering van een beperkt aantal grotere, zakelijk 
georganiseerde bureaus in de hand, de kansen voor kleinere, meer culturele bureaus zijn 
beperkt en doorstroming van jong talent vindt niet meer plaats. Inhoudelijke vraagstukken 
zoals duurzaamheid en maatschappelijke werking die politiek een groeiende betekenis krijgen, 
kunnen binnen deze procedures nauwelijks worden bewaakt.’2

In dit citaat uit hun onderzoek naar de praktijk van openbaar aanbesteden in Nederland  
suggereren de auteurs André Kempe en Oliver Thill het einde van de Nederlandse architectuur-
hausse door de dominantie van proces boven inhoud. Dit geldt zowel voor ‘zakelijk georgani-
seerde bureaus’ als voor ‘kleine culturele bureaus’. Het zijn de bouwmanagementbureaus 
zoals Twynstra Gudde die zijn uitgegroeid tot de huidige centrale factor in bouw- en ontwikke-
lingsprocessen. Als reactie hierop willen de grote architectenbureaus de centrale positie  
heroveren door procesmatige veranderingen: ketenintegratie, raamcontracten met grote 
opdrachtgevers en het meetbaar maken van expertise middels certificeringen als IWA, BIM, 
BREEAM, GEAR, et cetera. 

Architectuur als bijzaak

Met deze ontwikkeling lijkt architectuur tot bijzaak te worden ten opzichte van proceszeker-
heid, functionaliteit en rentabiliteit. Er is immers minder marge en minder optimisme om 
vormgeving ruimte te geven. Door de huidige kredietcrisis en de economische recessie zou 
het kunnen dat deze gerichtheid op het proces alleen maar groter wordt. 
Spectaculair architectonisch design wordt nu nog als slim en noodzakelijk onderdeel van de 
marketing van opdrachtgevers gezien. Als echter icoonarchitectuur zelf het icoon wordt van 
de excessen van het mondiale kapitaal, dan wordt architectuur definitief ‘slecht’ net als hedge-
fondsen, bonussen en oliemaatschappijen en wil niemand meer geassocieerd worden met de 
internationale architectuur.

Architectuurmoraal 

Waar beeld is uitgewerkt neemt ideologie het over. Het nieuwe icoon is: duurzaamheid.  
Het kan er op verschillende manieren uitzien, mits het maar goed scoort op de speciaal daar-
voor in het leven geroepen benchmarks. Daarmee is er iets fundamenteels veranderd: waar 
het beeldicoon slechts meetbaar leek aan de hoeveelheid (media-)aandacht, is het proces-
icoon kwantificeerbaar dus wetenschappelijk meetbaar. Het is alleen de vraag wát er wordt 
gemeten. 
Naast duurzaamheid heeft het sluimerend ongemak over het gebrek aan kritische positie de 
afgelopen jaren een aantal kleine niches opgeleverd waarin, weliswaar in versplinterde vorm, 
het hernieuwde geweten van de ontwerpdiscipline schuilt. De historische context, informaliteit, 

 1  Eisse Kalk, Werkgroep 2000, ‘Stedebouwer of stadhouder’, Plan, nr. 5, 1973, p. 8. 
 2  Atelier Kempe Thill Architects and Planners, Naar een nieuwe aanbestedingscultuur. Europees aanbesteden van  

architectendiensten in Nederland, [Rotterdam] 2008.
 3  Bernard Hulsman, ‘Architectuur voorbij de crisis. Recessie leidt tot herbezinning over de vraag wat de bouwkunst  

vermag’, NRC Handelsblad, 12 maart 2010.
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niet in de vuilnisbak belanden. Het is vreselijk, als je er goed over nadenkt. Neem nou al de 
prijsvragen. Wat een intellectuele verspilling.’

Hoe ging je te werk bij het samenstellen van het boek?

‘Ik ben nogal studieus ingesteld. Een jaar of tien, vijftien geleden ben ik begonnen met het aan-
leggen van een knipselarchief over onderwerpen die me frapperen. Ik ben ook zo iemand die 
pagina’s uit een tijdschrift scheurt en die dan in een daarvoor bestemde map opbergt. En krast 
in boeken, wat sommige mensen een gruwel vinden. Als gevolg van mijn ontwerppraktijk — als 
opdrachten had ik toen een grote discotheek en scholen — en mijn ouderschap — ik kreeg een 
dochter in 1995 — ontwikkelde ik grote interesse in de jongerencultuur, die aanzienlijk bleek te 
verschillen van die in mijn eigen jeugd. Ik keek heel vaak — enigszins voyeuristisch zou je kunnen 
zeggen — naar het leven op het schoolplein. Hoe dat daar allemaal in zijn werk gaat tussen die 
jongeren. Het is een plek van socialisatie en integratie. Maar ook zag je hoe alleenstaande 
ouders, die hun kinderen komen halen of brengen, zo’n schoolplein als “markt” gebruiken. 
Op een gegeven moment voelde ik de behoefte groeien de sociologische en stedenbouw-
kundige theorieën en wat ik meemaakte in mijn persoonlijke leven met elkaar in verbinding  
te brengen in een essay. Dat is een beetje uit de hand gelopen, want het is een boek geworden. 
Ik heb er in totaal acht jaar aan gewerkt. Het was een enorme puzzel. Ik nodigde ook gast-
schrijvers uit. Anthon Beeke heeft het prachtig vormgegeven.’

In de flaptekst van het boek is de volgende zin te lezen: ‘Wie bekommert zich om de omgevingen 

waarin kinderen en jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen — op school, op straat, in de 

buurt waar ze wonen?’ Het doet me denken aan de wijkgedachte uit de jaren veertig met de ideeën 

over het stapsgewijs ervaren van de stad bij opgroeiende kinderen.

‘Grappig dat je dat zegt. Heb ik niet zo bij stilgestaan. Maar het past mooi bij mijn stelling dat 
we in ons vak verder komen als we het gedachtegoed stapelen, dat we het moeten zien als 
een vervolgverhaal waaraan steeds iets wordt toegevoegd. Dat er niet per se elke keer weer 
iets nieuws moet worden uitgevonden waarbij het voorgaande wordt weggegooid.’

‘Schotsenspringen’ noemde Granpré Molière dit bekende verschijnsel.

‘Mooi gezegd.’ 

Je wijst op het belang van vervolmaking.

‘Ik denk dat je met het stapelen van kennis en vaardigheden hoger komt. Maar begrijp me niet 
verkeerd: ik hou ook wel degelijk van onverwachts spektakel. Zo braaf of calvinistisch ben ik 
nu ook weer niet.’

Die aandacht voor de gebruiker heeft jullie niettemin de naam bezorgd een ‘inspraak-

architectenbureau’ te zijn. Hoe sta je daar tegenover?

Denkt geruime tijd na. Dan: ‘Er zijn verschillen en overeenkomsten met de jaren zeventig.  
Dat méépraten met bewoners doe ik nooit. In de zin van: toezeggingen doen op het gebied 
van het ontwerp. Daar ben ik faliekant op tegen. Het is goed daar volstrekt eerlijk over te zijn: 
ik ben de architect, zij zijn de gebruikers. Die eerlijkheid wordt ook gewaardeerd, heb ik 
gelukkig gemerkt. En laten we wel wezen: architectuur en stedenbouwkunde zijn niet de 
geringste vakken. Tien, twintig jaar aan studie en praktijkervaring is daarvoor vereist.

In 1986 begon Marlies Rohmer (Rotterdam, 1957) een eigen architectenbureau. Sinds twee 
jaar is dit gehuisvest in een van de vier identieke kantoorverzamelgebouwen aan het IJ in het 
Oostelijke Havengebied van Amsterdam. Op het perifere schiereiland zijn verder voornamelijk 
toeleveringsbedrijven, zoals betoncentrales, gevestigd. Vanuit het bureau op de derde  
verdieping is er niet alleen een indrukwekkend uitzicht op de Entrepothaven, maar ook op  
de gevarieerde nieuwbouw van Borneo-Sporenburg. Het interieur van het bureau is zowel 
zakelijk als kleurig. Grote glazen wanden maken de loft transparant en ruim. Lange tafels en 
lage boekenkasten structureren de ruimte.
Het gesprek vindt plaats in een van de twee glazen vergaderruimtes, grenzend aan het dakterras.

Laat ik direct beginnen over het opmerkelijk boek dat je in 2007 uitbracht en waar je sindsdien zo 

over bent ‘lastiggevallen’: Bouwen voor de Next Generation.

‘Nou, wat je zegt. Er was geen symposium of ik werd uitgenodigd om mijn verhaal te houden. 
Op een bepaald moment had ik er wel genoeg van. Je wordt een soort profeet die steeds  
hetzelfde roept. Bovendien vond ik het onderwerp in wezen logisch: het inzicht hebben in  
de actuele ontwikkelingen in de samenleving, de jongerencultuur in dit geval.’

Kennelijk was het wél bijzonder voor een architect. Vandaar die aandacht.

‘Ik kreeg inderdaad veel enthousiaste reacties. Maar dan vooral van opdrachtgevers en mensen 
bij de gemeente. Van collega-architecten kreeg ik verbluffend weinig respons. Misschien  
vonden ze de invalshoek van de gebruikers te gewoon, of de toon te sociologisch. Of is het 
gewoon geen boek voor architecten. Ik weet het niet.’

Men zou kunnen zeggen dat het boek juist mooi paste bij de groeiende aandacht voor de 

maatschappelijke dimensie in de architectuur.

‘Wat je constateert, is eigenlijk alarmerend. Die slingerbeweging in de architectuur. Het zou 
beter zijn als de amplitude minder groot was. Frappant is dat de geschiedenis van het boek dit 
ongewild duidelijk maakt. De uitgever zag er in de jaren negentig helemaal niets in. Het was 
er de tijd niet naar. Het was toen allemaal Superdutch waar de aandacht naar uitging, zeg ik 
maar even voor het gemak. Een jaar of zes later probeerde ik het weer. Toen waren ze wel 
geïnteresseerd. Voor het boek heb ik bij fondsen subsidie aangevraagd, ook om erkenning te 
krijgen voor het onderwerp. Ik vond die steun belangrijk.’
Na een korte stilte: ‘Maar ik ben altijd onzeker geweest over het boek, want ik dacht: het is 
ook het gedachtegoed van Jane Jacobs, van Herman Hertzberger tot Frank van Klingeren aan 
toe. Maar ik wilde de thema’s op een nieuwe manier samenbrengen, zorgen dat er een actueel 
vervolg kwam op die denkbeelden uit eerdere perioden, zoals uit de Forum-tijd. Er worden zo 
ontzettend veel verworvenheden weggegooid. O man, als je bedenkt hoeveel ideeën er  

Het vervolgverhaal van de architectuur
Ton Idsinga in gesprek met Marlies Rohmer
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Gaven de gebruikers hun wensen door aan de vertegenwoordigers van het stadsdeel of zaten ze 

ook aan tafel?

‘Vanaf dag nul zaten ze erbij. Ze hebben zich er heel intensief mee bemoeid. We zaten meestal 
in een oud schoolgebouw, dat in gebruik was als moskee. Tussen de gesprekken door gingen 
ze soms bidden.’

De recensent van NRC Handelsblad, Bernard Hulsman, wees er op dat jij als eerste het begrip 

‘fusion’ in de architectuur introduceerde. Vanwege de wijze waarop je Arabische ornamentiek 

wist te verbinden met de Amsterdamse School.

‘Hij besteedde er ook aandacht aan omdat ik het provocerend een moskeeverzamelgebouw 
noemde. Dat roept vragen op. En die discussie wilde ik entameren. Dat bereik je niet met een 
term als “multicultureel centrum”.’

Ik wil nog even verdergaan over het opdrachtgeverschap. Hoe reageer je als je van een corporatie 

een dik pak papier met het programma van eisen voor een wooncomplex op jouw bureau krijgt 

geworpen?

‘Dat bestudeer ik heel nauwgezet. Maar daarna leg ik een “eigen pve” ernaast, gebaseerd op 
mijn eigen ideeën en de wensen van bewoners, als die althans aanwezig zijn.’

En dan ‘rits’ je die twee in elkaar.

‘Ja, dat is goed geformuleerd. Zoals dat ook gaat bij het invoegen van auto’s op snelwegen. 
Voor het voorlopig ontwerp maak ik ook altijd een getekend programma van eisen, wat  
vervolgens meestal een heel bepalende rol gaat spelen. Maar altijd in wisselwerking met de 
opdrachtgever.’

Je zegt ‘de’ opdrachtgever. Maar dat is er meestal niet één.

‘Nee, helaas niet. Het liefst zit ik overigens met de uiteindelijke gebruiker aan tafel. Daar haal 
je toch het meest uit. Wat de opdrachtgevers betreft is het contact met de eindverantwoorde-
lijke, de directeur van een corporatie bijvoorbeeld, het meest vruchtbaar. Dan kan je ook 
onderwerpen introduceren als het hanteren van een bewuste overmaat, om de toekomst-
waarde van woningen te verhogen, of het goed verzorgen van het overgangsgebied woning-
stoep-straat. Ze zijn bereid out of the box mee te denken om het onmogelijke voor elkaar te 
krijgen. Ik heb gelukkig een hele reeks goede opdrachtgevers meegemaakt.
Vooral in de gouden periode voor 2008 noemde iedereen zich maar projectontwikkelaar of 
opdrachtgever. Maar vaak waren dat veredelde accountants.’

Die alleen maar lijstjes kunnen ‘afvinken’.

‘Een drama. Of er zaten makelaars bij, die werkelijk nooit iets origineels weten in te brengen. 
Of mensen die door de bouwdruk van tien jaar geleden in de haast waren aangenomen en die 
alles wat je met ze besprak weer moesten voorleggen aan hogere schijven in de organisatie, 
waarna je alle plannen weer volkomen gemankeerd terugkreeg. Het waren vaak wel goed-
willende mensen, overigens, daar niet van. Maar het was allemaal heel moeizaam.’

Ik zag in jouw werkenlijst dat je weinig opdrachten hebt van particulieren.

‘Klopt. De architectenpraktijk is zó “gebrancheerd”. Bekend voorbeeld vormen de woning-
bouwarchitecten, die alleen maar woningbouw krijgen als opdracht. Als je eenmaal in een 

Maar het uitwisselen van argumenten, daar sta ik altijd voor open. Of voor mensen die veel 
historische kennis hebben over een buurt. Die expertise komt alleen maar ten goede aan de 
plannen. Dat is ook de reden dat ik veel werk met gebruikmaking van een zogeheten open 
planproces. Het inschakelen van gebruikers / bewoners is professioneler geworden, effectiever 
in vergelijking met vroeger.
Wat niet veranderd is, is dat heel wat wethouders nog steeds als de dood zijn voor bewoners. 
Om goede sier te maken worden die volop uitgenodigd aan de vergadertafel. Vooral als de 
verkiezingen er aankomen. Dan wordt er veel te veel beloofd, wat naderhand weer rechtgebreid 
moet worden. Bijvoorbeeld veel te lage huren. Wat tot gevolg heeft dat we dan “om de  
bewoners heen” moeten tekenen. Absurd. Je moet vlak voor de verkiezingen ook nooit met 
een groot project beginnen. Dan wordt overal ja en amen op gezegd.’

Heb je wel eens bij een project gezegd: hier hou ik mee op?

Aarzelend: ‘Ja. Daar maak je geen vrienden mee, kan ik je zeggen.’

Staat er een nieuw onderzoek op stapel?

‘Ja, die thematiek van de Next Generation loopt nu wel. Ik ben pas gestart met een onderzoek 
naar wat ik “De Brede Moskee” noem. Ook dit onderwerp is een uitvloeisel van mijn ontwerp-
praktijk. Afgelopen jaren heb ik gewerkt aan het “moskeeverzamelgebouw” Fusion in 
Amsterdam. In het multifunctionele gebouw werden een Turks én Marokkaans centrum, met 
gebeds- en cursusruimten, en een Nederlandse instelling voor werkvoorziening gehuisvest.
Ik wilde voor dit gebouw een soort nieuwe iconografie bedenken, zodat ook autochtone 
Nederlanders zich daar als vanzelf thuis zouden voelen. Het moest qua vormgeving geen 
“heimweemoskee” worden. Ik wilde er een soek (overdekte markt) of een hamam (oosters bad-
huis) aan toevoegen, of een woning voor de imam, of een theehuis, desnoods een supermarkt. 
Ik wilde de moskee op die manier hechten aan de omgeving. Nu worden ze vaak weggezet  
op perifere locaties. Dit soort complexen kunnen in de toekomst juist sociaal-culturele brand-
punten worden in een wijk. Maar dan stuit je op die verschrikkelijk slechte bestemmings-
plannen, of op zaken als de dictatuur van Albert Heijn. Niets blijkt dan te kunnen. Die bepalende 
macht van bestemmingsplannen, die bijvoorbeeld de vestiging van kleine bedrijven onmoge-
lijk maken, en de rol van de politiek daarbij, daar wil ik me verder in verdiepen.’

Hoe kwamen ze bij jou uit voor het moskeeverzamelgebouw?

‘Ik had met mijn dochter een verhaal gecomponeerd, met gebruikmaking van een foto-
cameraatje, over het grensvlak van culturen. Gewoon, zoals zich dit nu in de praktijk van alledag 
ontwikkelt, met de Turkse slager en de Marokkaanse groenteman. Die mix die er nu al is.  
Ik denk dat die uitleg, dat statement, geholpen heeft om de selectie, waar maar liefst veertig 
architecten aan meededen, te winnen.’
Glunderend: ‘Dat was echt gewéldig. Ik vond dat een enorme opsteker. Ze zullen nooit een 
vrouw nemen of ze nemen vast een architect van Turkse of Marokkaanse afkomst, dacht ik. 
Maar dat vooroordeel van mij werd, báf, van tafel geveegd: ik had gewonnen. Gewéldig.’

Was het kerkbestuur jouw opdrachtgever of de gemeente?

‘Het stadsdeel. En dat was nog een beetje een probleem in verband met de scheiding van kerk 
en staat. Officieel moest het daarom een multiculturele accommodatie heten.’
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bepaalde hoek zit, dan kom je daar niet snel weer uit. Zo heb ik veel basisscholen ontworpen, 
maar nog nooit een school voor voortgezet onderwijs. Die tenders verlies ik altijd. 
Opdrachtgevers kijken heel erg naar wat je al hebt gedaan. Daarom was ik zo blij met die  
moskee. Maar dat was ook het geval met mijn allereerste school, De Vijver in Den Haag.  
Mijn opdrachtgevers waren twee fantastische, spontane ambtenaren van de gemeente.  
Echte Hagenezen. Ze zijn in 2003 terecht genomineerd voor de Gouden Piramide.’

Zou je wel eens iets willen maken dat voor 100 procent jouw idee is? Ver weg van de inspraak  

of contextuele eisen. 

‘Bijvoorbeeld een transformatorhuis, helemaal zonder ramen. Toevallig gaat zoiets nu gebeuren. 
Ik heb laatst aan een architectenselectie meegedaan voor een paviljoen van 100 vierkante 
meter. Piepklein dus. En die competitie heb ik gewonnen. Daar ben ik ontzettend blij mee.  
Dit is weer eens een pure architectuuropdracht die gaat over licht, ruimte en de toepassing 
van materialen. Het doet me weer denken aan mijn opleiding in Delft. Het is een heel kleine 
opdracht met een honorarium van 35.000 euro in twee jaar. Maar het is voor mij een wereld-
opdracht…’

Qua ontwerpplezier?

‘Ja. Het is helemaal te gek. Weer eens wat anders.’

Op vakantie in de architectuur.

‘Ja, ja. Dat is het.’

Ga je wel eens kijken bij oude projecten van jou? Hoe ze in de praktijk functioneren?

‘Ad van Denderen maakt foto’s van mijn werk. Hij is boomlang maar toch in staat de meest 
intieme dingen te fotograferen. Mijn moskee en de woningen in de Haagse Transvaalbuurt 
zijn zó mooi gefotografeerd, hoe de nissen gebruikt worden, hoe het leven is op de stoep, hoe 
mensen met hun tuinen omgaan. Dat is een manier van teruggaan, hoewel ik dit persoonlijk 
ook wel degelijk doe.’
Enthousiast: ‘Nu ga ik een nieuwe fotosessie laten maken van de binnengebieden op Borneo-
Sporenburg, hoe de mensen daar leven tussen het opgeschoten groen. Hoe ze zelf zandbakken 
aanleggen. Heel leuk om dat te zien. Heel veel mensen met kinderen, wat overigens nooit zo 
gepland was.’

Zijn er wel eens dingen bij dat je denkt: God, dat ik daar niet aan gedacht heb.

‘Dat ik denk: zo, dáár ben ik even uitgegleden. Ik weet niet zo snel een voorbeeld, maar het 
komt inderdaad wel eens voor dat ik denk: dat moet ik dus niet meer doen. Wat bijvoorbeeld 
heel belangrijk is, is de oriëntatie. Zo’n leuke overgang van een woning naar een stoep die op 
het noorden ligt, zal nooit werken.’

Zie je wel eens plannen van anderen waarin je iets van jouw werk herkent?

‘Het is heel leuk als dat gebeurt. In het werk van de Amsterdamse stedenbouwer Ton Schaap 
voor de Oostelijke Eilanden en IJburg zitten de laatste tijd veel van die overgangsgebieden 
waar ik het al jaren over heb. Het gedachtegoed dat ook in Bouwen voor de Next Generation 
zit. Als ik dat dan hoor of zie, dan denk ik: mooi dat iedereen iets van elkaar iets overneemt. 
Daar wordt het vervolgverhaal alleen maar beter van.’

In het omgaan met onze gebouwde omgeving werd in Nederland, in vergelijking met de ons 
omringende landen, altijd makkelijk overgegaan tot sloop van oude panden.1 Deze pragmatische 
opstelling zou typerend zijn voor onze nuchtere cultuur. Nederland als het land waar het denken 
vanuit het hier en nu maatgevend is en men er gemakshalve van uitgaat dat nieuwbouw altijd 
goedkoper is. Of misschien moet ik schrijven ‘was’, want ik constateer dat het tij langzaam 
aan het keren is. Gelukkig wordt men zich er steeds meer van bewust welke aantrekkelijke 
mogelijkheden zich aandienen bij het herbestemmen van oude gebouwen, zowel in architec-
tonisch, functioneel, cultureel én — misschien verrassend − financieel opzicht. En niet te  
vergeten ook wat betreft de duurzaamheid. Wanneer de functionele en culturele waarden 
elkaar versterken, kan deze opstelling leiden tot bijzonder betekenisvolle projecten. Dit geldt 
ook voor onze reeds beschermde monumenten. Want zonder succesvol hergebruik vervallen 
deze (vaak met veel geld geconserveerde) monumenten tot lege hulzen. Het vernieuwde 
gebruik is in mijn ogen een absolute noodzaak voor hun voortbestaan en dit legitimeert dan 
ook de noodzakelijke functionele ingrepen. Deze aanpassingen, die natuurlijk met de nodige 
zorgvuldigheid dienen te geschieden, zijn een voorwaarde om ons gebouwde erfgoed een 
gezonde en vitale toekomst te geven. Ook bij monumenten gaat het dus om de verweving 
van functie en cultuur.

Meerwaarde

Wij bouwen nooit monumenten. Maar als samenleving willen wij een toenemend aantal 
gebouwen behouden omdat er veel maatschappelijke waardering (‘draagvlak’) voor is.  
Niet alleen experts beoordelen voorbeelden van bouwkunst en -kunde als waardevol, ook een 
breder publiek steunt steeds meer het behoud van gezichtsbepalende bouwwerken. Er is dus 
een algemeen groeiende waardering voor de architectonische kwaliteit van onze historische 
panden. Maar daar blijft het niet bij. Ook dringt steeds meer het besef door dat een markant 
gebouw een belangrijke functie kan vervullen voor zijn omgeving. 
Een voorbeeld is het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is niet alleen een prachtig ontwerp 
van architect Jan Wils, het staat ook voor de herinnering aan de Spelen van 1928 en de talrijke 
manifestaties en wedstrijden die in het stadion sindsdien hebben plaatsgevonden. Het is een 
lieu de mémoire, om het chic te zeggen. Maar het complex staat niet op zichzelf. De restauratie 
van het stadion, met een nieuw commercieel en publiek gebruik, creëert ook aantoonbaar 
meerwaarde voor het hele omliggende gebied.2 Hier is sprake van winst op meerdere fronten. 
Een historisch gebouw blijft behouden, het krijgt een publieke bestemming en de stedelijke 
context ontvangt een gewenste sociaal-economische impuls. 

Duurzame ontwikkeling

Herbestemming is mijns inziens dus bij uitstek een voorbeeld van hoe duurzaam omgegaan 
kan worden met het bestaande, waarbij de culturele meerwaarde voor een surplus kan zorgen. 

Herbestemming 
Het ideale huwelijk tussen functie en cultuur
André van Stigt
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Uiteraard is er op dit gebied sprake van een spanningsveld: enerzijds is er de noodzaak terug-
houdend te zijn met ingrepen die de architectonische kwaliteit van het bestaande zouden 
kunnen aantasten, anderzijds is er de functionele noodzaak tot optimalisatie, doelmatigheid 
en het integraal denken na een grondige analyse van het gebouw in zijn context. 
De essentie in mijn praktijk is steeds geweest de passende functie bij het gebouw te vinden 
om maximaal van de gebouwkwaliteiten te profiteren. Als voorbeelden noem ik de Cuypers-
kerken, maar ook het Entrepotdok, de Graansilo’s en zelfs het eerdergenoemde Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Altijd was er weer de confrontatie van gebouwpotentie en passend 
gebruik, de functie die de vorm moet volgen en het vinden van de juiste match tussen vraag 
en aanbod. 
Herbestemming en hergebruik zijn ook noodzakelijk vanuit de optiek van de toenemende 
schaarste aan middelen (grondstoffen), vanuit de integraal gehanteerde duurzaamheidscriteria 
én om belangrijke voorbeelden van architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit in 
Nederland te behouden. 
Bovendien geeft herbestemming de gelegenheid om op een heel andere manier naar de 
exploitatie van gebouwen te kijken. Twee belangrijke punten daarbij zijn:
–  het niet meer afschrijven van gebouwen, maar te kiezen voor duurzaam onderhoud en 

kwalitatieve hoogwaardigheid (Meerjarig Onderhoud Plan = MOP)
–  het maken van onderscheid tussen het permanente ‘casco-plus-hardware’ en het flexibele 

inbouwpakket, dat in de tijd (generaties) van gebruik moet kunnen wisselen.

Investeringen

Er bestaat de neiging om steeds maar weer tijdelijke oplossingen te bedenken voor oudere 
gebouwen, zoals met de modieuze ‘broedplaatsen’. Maar in feite wordt daarmee het probleem 
van kwalitatief noodzakelijke investeringen vooruit geschoven. Dat afschuiven van verant-
woordelijkheid mag zeker de overheid, als hoedster van de publieke zaak, zich niet veroorloven.
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, die bij bestemmingswijziging een grondexploitatie-
plan verplicht stelt, schept in dit opzicht gunstige voorwaarden. De overheid is gehouden 
haar kosten in rekening te brengen en functiewijziging inzichtelijk te vertalen in opbrengsten-
consequenties. Via anterieure overeenkomsten kan, en mijns inziens moet, de overheid 
opnieuw actief gaan sturen. 
Herbestemming vraagt om zeer vroegtijdige quickscans en analyses, zeker wat betreft gebou-
wenvoorraad in het publieke domein. Juist via (toestaan van) herbestemming kan in een eerste 
ontwikkelingsstadium een weging gemaakt worden met een (maatschappelijke) kosten-
batenanalyse. Als maatschappij kunnen wij klakkeloze sloop ons helemaal niet meer 
permitteren en we moeten dit ook gewoon niet willen. Vanzelfsprekend bepaalt de aard van 
het bestaande gebouw wat de toekomstige mogelijkheden zijn. Economische condities zijn 
(behoudens enkele excellente voorbeelden) bepalend voor de opgave een passend gebruik te 
vinden voor het gebouw. Mijn ervaring is dat restauratie en hergebruik onder een aantal  
premissen feitelijk vaak economischer is, en minder investeringen vraagt dan vergelijkbare 
nieuwbouw. Mits in de exploitatie niet de oneigenlijke ballast moet worden meegenomen 
van bijvoorbeeld niet-afgeschreven boekwaarden, die bij sloop nooit worden meegerekend. 
Verder moet de potentiële waardestijging door functieverandering ook contant worden 
gemaakt in de hele opzet, vanuit het besef dat zo een bijdrage wordt geleverd aan een meer 
duurzame samenleving. 

Bijzonder opdrachtgeverschap

Wat hebben hergebruik en herbestemming voor consequenties voor de aard van het 
opdrachtgeverschap? Het belangrijkste is dat er een visie nodig is op het ontwerp- en bouw-
proces, gedacht vanuit de kwaliteiten en potenties van het gebouw. En dat niet, zoals bij 
‘gewone nieuwbouwprojecten’, het ‘programma’ en de ‘behoefte’ centraal worden gesteld. 
Deze benadering vanuit het gebouw vraagt misschien wel een nieuw type opdrachtgever.
Bestaande eigenaren zijn vaak alleen ‘probleemeigenaar’ en zelden deskundig op het gebied 
van de noodzakelijke aanpassingen voor ander gebruik. Dat is hen niet direct kwalijk te 
nemen, maar feit is wel dat deze opdrachtgevers de potentie van een gebouw niet herkennen, 
waardoor de problemen niet optimaal economisch opgelost kunnen worden.
Het proces van herbestemming vraagt dus bijzondere opdrachtgevers, die genoeg inzicht 
hebben in de specifieke problematiek van deze aanpassingsprocessen. Indertijd heb ik het 
Amsterdams Monumenten Fonds (AMF) opgericht en nu overweeg ik om een Vastgoed 
Cultuur Fonds in het leven te roepen. Ook omdat de traditionele opdrachtgevers bijna altijd in 
één sector van eindgebruik zitten, terwijl vanuit het gebouw bezien exploitatie in een veel 
bredere range van gebruiksmogelijkheden bekeken moet worden om het ideale eindgebruik 
te kunnen accommoderen. 

De architect wordt weer bouwmeester

In mijn beroepspraktijk van dertig jaar, maar ook als initiatiefnemer van de Buurt Ontwikkelings 
Maatschappij en oprichter van het AMF, is mij duidelijk geworden dat voor een succesvolle 
herbestemming een aantal condities cruciaal zijn. Allereerst moet het proces, de hele opzet in 
feite, in zijn totaliteit bekeken worden: alle partijen dienen erbij betrokken te worden. Verder 
vragen herbestemmingsopgaven ook een veel verdergaand all-round vakmanschap; slechts 
geïntegreerde oplossingen bieden soelaas. Bij veel van mijn werken krijgen en nemen wij als 
bureau alle verantwoordelijkheid; inclusief de constructies, installaties, bestekken, begrotingen 
en bouwdirectie. Niet omdat wij, of de opdrachtgevers, dat nu altijd zo leuk vinden, maar 
omdat het noodzakelijk blijkt te zijn om tot succesvolle realisaties te komen. Het specialistisch 
denken is contraproductief. Eenzijdige fixatie op losse onderdelen van het ontwerp- en bouw-
proces — bijvoorbeeld op maximaal isoleren of op de installatie-prestaties — schaadt de  
integrale afweging die voor een optimale aanpak essentieel is. Dit laat onverlet dat ook voor 
bestaande gebouwen er, bouwtechnisch en bouwfysisch gezien, grote risico’s bestaan. 
Een ander punt is de dienende functie van de architect. De ontwerper moet zich in zekere zin 
ondergeschikt maken aan het ‘reeds gebouwde’. Ik begrijp de weerstand van collega’s ook 
wel. Want ondanks vaak ingrijpende renovaties en bouwkundige aanpassingen blijft de  
oorspronkelijke architect altijd voor het publiek de auteur van een gebouw. Het is nog steeds 
het Olympisch Stadion van Jan Wils, of de Posthoornkerk of het Rijksmuseum van Cuypers, of 
de Graansilo’s van Klinkhamer. Het worden nooit de gebouwen van Van Stigt of Cruz en Ortiz.
Nog een stap verder in het proces van herbestemming en hergebruik is de integratie van duur-
zaam beheer en onderhoud. Daar zijn we in Amsterdam met een aantal partijen nu druk mee in 
de weer. De gedachte is dat bij oplevering een garantie voor handhaving van opleveringskwaliteit 
wordt gegeven door middel van een tienjarig onderhouds- en beheercontract. Door de kwali-
teitsgarantie behoeft ook niets afgeschreven te worden en dat is gunstig voor het rendement.
Voor deze nieuwe aanpak moeten er opdrachtgevers en architecten komen met een andere 
opstelling. Zo zijn ontwikkelende opdrachtgevers, die snel willen doorverkopen, funest voor 
zo’n toekomstfilosofie. 
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Versterking van culturele waarden

Levert dit technische en sobere verhaal nu saaie, sobere gebouwen op? Nee, integendeel. 
Want de architectuurkwaliteit uit het verleden is doorgaans van een hogere orde dan die 
welke wij nu kunnen bereiken. Met beperktere investeringen dan nodig voor gelijkwaardige 
nieuwbouw kan bij herbestemming veel meer. Maar dan wel, zoals ik al stelde, door met 
functioneel verantwoorde ingrepen de culturele waarden te versterken. Een puur defensieve 
houding slechts gericht op ‘beschermen’ is uit den boze.
Niet slopen moet eigenlijk vanzelfsprekend worden in het denken over stadsvernieuwing en 
gebiedsontwikkeling. Omdat in veel oudere gebouwen zaken kunnen worden gerealiseerd die 
anders niet zouden kunnen. Neem enkele voorbeelden uit mijn ontwerppraktijk die aanvanke-
lijk gesloopt zouden worden: het Entrepotdok, de Graansilo’s en pakhuis De Zwijger in 
Amsterdam. Hoezeer worden die complexen nu niet geapprecieerd als waardevolle, gezichts-
bepalende gebouwen met prima bestemmingen. Maar het had toch maar een haar gescheeld 
of ze waren voorgoed verloren gegaan als herkenbare iconen in de stad. 
Bij herbestemmen komt de architect als bouwmeester weer boven drijven. Niet als de starchitect 
die met een egoverhaal zijn persoonlijke stempel drukt op een metamorfose of facelift van een 
gebouw, maar eerder weer anoniem zoals in de Middeleeuwen. Want wie kent nog de namen 
van de architecten van de prachtige kastelen en kathedralen? Of recenter, de architecten van 
bouwwerken uit het begin van de twintigste eeuw? In die tijd werden de publieke gebouwen, 
bruggen, toiletgebouwen, tramremises, de trots van de sociaal democratie genoemd. 
Kortom in de manier waarop ik de architectuur benader, krijgt de architect als ambachtsman, 
als bouwmeester een nieuw bestaan. Tegelijk moet hij zich persoonlijk wegcijferen ten 
behoeve van het gebouw. 

Enkele conclusies

Ik pleit dus voor nieuw elan door het creëren van ‘bijzonder opdrachtgeverschap’ in de vorm 
van een nieuw ontwikkelingsbedrijf. Partijen moeten hun huidige traditionele rol verlaten en 
een maatschappelijk gedragen constructie van publiek-private samenwerking laten ontstaan. 
Innovatie van de aanpak van herbestemming is een urgente noodzakelijk om een ‘levende’ 
toekomst van ons cultureel erfgoed te kunnen garanderen.
Verder wil ik een appèl op de overheid doen om op alle niveaus haar verantwoordelijkheid 
weer te hernemen, zoals Wibaut dat deed en zoals Jan Schaefer dat oppakte in de vorige eeuw. 
Door middel van quickscans moet vooruitlopend op het bouwproces eerst de basis voor de 
waarde, waardering en mogelijkheden van bouwwerken worden vastgelegd. Herbestemming 
biedt bovendien uitstekende en duurzame ontwikkelingskansen. Wellicht moet ook het 
ambacht van stadsbouwmeester in de grotere steden in een nieuwe vorm worden ingevoerd, 
inclusief visie en verantwoording voor duurzaam beheer van het Maatschappelijk Erfgoed.
En de architect? Die moet weer een complete bouwmeester worden en verantwoording  
dragen voor proces en product.

André van Stigt (1959) is architect-directeur van Architectenbureau J. van Stigt in Amsterdam.

Veel steden in de geïndustrialiseerde wereld zijn in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot  
conglomeraten van monofunctionele wijken die nauwelijks een relatie met elkaar hebben. 
Bedrijventerreinen, kantoorparken, agrarische arealen, woonwijken en recreatiegebieden zijn 
ruimtelijk veelal strikt begrensd en kennen daardoor weinig wederzijds profijt. Verder zijn de 
almaar groeiende stromen goederen, energie, water, voedsel en zelfs kapitaal losgekoppeld 
van de plek waar ze gecreëerd worden en dragen zo bij aan verkeersopstoppingen, energie-
verlies en verontreiniging. De transformatie van de stad tot ecosysteem biedt mogelijkheden 
om, uitgaande van de gegroeide situatie, de stad gezonder en slimmer te maken.

De hedendaagse stad als stelsel van monoculturen

Aan het begin van de industriële revolutie (ont)stonden de meeste economische activiteiten 
nog in een onderlinge relatie tot elkaar.1 De enorme schaalvergroting in de twintigste eeuw 
heeft echter geleid tot een steeds omvangrijker gedesintegreerd systeem. Het kon zo  
ongebreideld tot ontwikkeling komen door de vooronderstelling dat goedkope grondstoffen, 
energiebronnen en arbeid onuitputtelijk waren. Nu duidelijk wordt dat er een eind komt aan 
de overvloedige beschikbaarheid van deze ‘economische ingrediënten’, zoeken steeds meer 
wetenschappers, filosofen, planners, architecten, politici naar methoden om te komen tot 
een geïntegreerd ruimtelijk en sociaal-economisch systeem. Een veel gehanteerde metafoor 
om deze transformatie inzichtelijk te maken, is om steden te beschrijven als een ecosysteem.
Echter, het verschil tussen een ecosysteem zoals dat in de natuur is gegroeid en de huidige 
maatschappij is dat de mens streeft naar simpele organisatievormen met een beperkt aantal 
relaties en dat de natuur een veel gecompliceerdere structuur kent. De huidige ‘samenleving’ 
bestaat, op alle niveaus, uit een heleboel monoculturen die naast elkaar bestaan of tegen 
elkaar worden beschermd. In de natuur daarentegen zijn organisatievormen gegroeid die een 
haast oneindig aantal positieve relaties tussen verschillende functies kennen. Deze symbiose 
maakt zo’n systeem ‘robuust’, minder kwetsbaar, doordat er altijd kan worden overgestapt op 
andere mogelijke verbindingen. Binnen zo’n organisch systeem ontstaat er ook geen ‘afval’, 
omdat elk product weer een functie heeft in een ander deel van het systeem. 

Monoculturele politiek

De segregatie van functies heeft niet alleen consequenties voor transport en grondstofver-
bruik. Tijdens een onderzoek naar mogelijke verduurzaming van de wijken Meezenbroek, 
Schaersbergerveld en Palemig (kortweg MSP) bij Heerlen leerden we ook de politieke gevolgen 
kennen.2 De drie wijken ontwikkelden zich tijdens de mijnbouwperiode aan het begin van de 
vorige eeuw in rap tempo tot woonwijken voor de nieuwe aanwas van mijnwerkers. De bloei-
ende mijnbouwindustrie was vanzelfsprekend van groot belang voor de werkgelegenheid van 
de bewoners van het gebied.
Toen de mijnen in de jaren zeventig sloten en de inwoners elders werk kregen of werkloos 
werden, ontwikkelde het aangrenzende Oranje Nassau 2 zich tot zandwingebied voor de 

De stad als ecosysteem
Jan Jongert, Césare Peeren

 1  Zie ook: M. Crouwel, ‘De Nederlandse souplesse’, in: T. Idsinga (red.), De compositie van Nederland  
(Gouden Piramide 2007), Rotterdam: Uitgeverij 010, 2007, p. 10 – 14.

 2 Zie: ABF Research, Cultuurimpuls stadsvernieuwing, april 2007.



2726

een hoge mate van transparantie in de communicatie binnen een stelsel van ketens kunnen 
nieuwe verbindingen worden gelegd of verbroken verbindingen worden hersteld.5 
De zich voltrekkende informatierevolutie is dus een voorwaarde voor het creëren van het 
geschetste ecosysteem. Enerzijds omdat zo niet langer de kennis over goederen en stromen 
beperkt is tot de eigenaar of beheerder, maar overal, op elk gewenst moment en in principe 
door iedereen kan worden opgeroepen en gebruikt. Hierdoor kunnen ook spontane en tijdelijke 
verbindingen tussen ketens ontstaan. En anderzijds omdat met informatisering de ontstane 
scheiding tussen productie en consumptie kan worden opgeheven, zoals Alvin Toffler in de 
jaren tachtig reeds voorspelde.6 Consumenten en producenten kunnen een prosument van hun 
eigen omgeving worden. Informatie of geld en product volgen dan binnen ketens niet langer 
één — meestal tegengestelde — richting, maar volgen de voor een ecosysteem benodigde  
uitwisseling.
Een voorbeeld om dit te verduidelijken. In de ons omringende landen is het feed-in tarief 
ingevoerd. Voor afnemers van stroom wordt het op zeer kleine schaal rendabel om met wind-
molens of pv-cellen tegelijkertijd leverancier te worden aan het elektriciteitsnet. Behalve tot 
nieuwe lokale economische activiteit en duurzame stroomopwekking leidt het feed-in tarief 
ook tot een robuust stroomnetwerk, doordat het minder kwetsbaar is voor pieken in gebruik. 

De architect binnen een ecosysteem 

Toen wij twaalf jaar geleden 2012Architecten opzetten, hadden we voor ogen om een  
architectuur te maken waarin alle voor een project van belang zijnde ‘stromen’ (water, energie, 
gebruikers en materiaal) één geïntegreerd geheel zouden vormen. We beschouwden elke  
ontwerpopgave als een systeem waarvan eerst de stromen werden geanalyseerd. Iedere 
stroom op zich zou daarbij een cyclische relatie met zijn omgeving en met elkaar aan gaan.  
In die tijd was het ontwerpen met cyclische energie- en watersystemen in de duurzame  
architectuur flink in opkomst. Voor materialen was er nog weinig aandacht. 
Toen dit duidelijk werd, hebben we in tien jaar een ontwerpmethode en de benodigde 
gereedschappen ontwikkeld. We noemden het ‘Superuse’, het ontwikkelen van afvalstoffen, 
met gebruik van zo min mogelijk energie voor transport en verwerking, tot bouwmaterialen.7 
Onze Villa Welpeloo in Enschede (zie ‘Projecten’, p. 110) is tot nu toe ons meest paradigmati-
sche voorbeeld van de toepassing van deze filosofie.
Belangrijk aspect bij het ontwerpen met afval is dat de ontwerper goed luistert naar het  
materiaal. Bestaande materialen hebben zeer specifieke technische en esthetische eigen-
schappen en vaak is de verkrijgbaarheid nog lang onzeker. Hierdoor kan de ontwerper dus niet 
van een vorm uitgaan en daar de materialen bij zoeken. Het ontwerp wordt sterk gestuurd 
door de eigenschappen van het materiaal. Het ontwerp en het bouwproces worden daarom 
dynamisch ingericht, waarbij het resultaat voortkomt uit een samenspel tussen betrokken 
partners, de context, beschikbaar materiaal en het programma.
Met het resultaat van recent onderzoek, genaamd ‘Recyclicity’, hebben we onze manier van 
werken toegepast op een grotere schaal, op hele wijken en op meer stromen (zie schema p.28). 
Daarbij beseffen wij steeds meer dat een ecosysteem niet vanuit een tabula-rasa-situatie in zijn 
geheel kan worden ontworpen, maar dat dit ontstaat door op strategische plekken verbanden 
tussen bestaande stromen te creëren. Het kortsluitende programma, gebouw of stedelijke 
functie noemen we een ‘cyclifier’. 
We zien dat er de laatste tijd verschillende interessante ontwerpen voor ‘cyclifiers’ worden 
gemaakt, waarbij het merendeel zich nog concentreert op de in onze steden overvloedig aan-

computerindustrie. Het zeer zuivere kristalzand wordt dagelijks met vrachtwagens afgevoerd 
naar de Antwerpse haven om van daaruit getransporteerd te worden naar microchipfabrieken 
in de VS. Het exploiterende bedrijf heeft concessies van steeds tien jaar voor de winning van het 
zand. De inwoners van MSP protesteren tegen het uitgeven van een vervolgconcessie, omdat 
ze geen enkel belang hebben bij de activiteit. Ze worden alleen met de nadelen van de winning 
geconfronteerd: stof-, geluid- en verkeersoverlast en een veranderende woonomgeving. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er een heel andere dynamiek zou zijn ontstaan als het bedrijf 
ervoor had gekozen een lokale vestiging te openen, bijvoorbeeld om het minder zuivere deel 
van het zand te gebruiken als grondstof voor de productie van zonnepanelen in Limburg, die 
de omwonenden met korting kunnen aanschaffen en laten installeren. Zo zouden werk en 
werkgelegenheid in elkaars nabijheid blijven.
Een bekender voorbeeld van de politieke problemen die ontstaan bij ontkoppeling van gebruik 
en productie is de weerstand die windmolens oproepen vanwege het vermeende aantasten 
van het uitzicht of de geluidsoverlast. Consumenten maken liever gebruik van fossiele brand-
stoffen, waarvoor buiten hun blikveld oorlogen worden gevoerd en grote vervuilingen worden 
veroorzaakt, dan van energie waarvoor ze zelf een offer moeten brengen. De windmolens 
worden geplaatst met een afstandelijke argumentatie die is opgebouwd uit een combinatie 
van anoniem economisch belang en algemeen maatschappelijk belang, zonder dat rekening is 
gehouden met de lokale wensen en behoeften.3 Het gevolg is dat bewoners het directe nut 
van de geplaatste windmolens niet persoonlijk ervaren.

Van ketenintegratie naar ketencommunicatie

Sinds enkele decennia wordt ict ingezet om de actoren en activiteiten binnen een productie-
keten beter op elkaar af te stemmen. In de auto-industrie bijvoorbeeld zorgt ‘supply chain 
management’ voor de synchronisatie van de productie en de voorraadbewaking met de afname 
van auto’s. Het gros van deze industrieën is lineair georganiseerd: dit wordt wel getypeerd als 
‘cradle to grave’. Michael Braungart en William McDonough koppelden de twee uiteinden van 
een productieketen en beschreven hoe de meest verregaande manier van ketenintegratie 
duurzaamheid én economisch rendement oplevert: ‘cradle to cradle’.4 Ze gaan in hun concept 
uit van een strenge scheiding tussen materialen van natuurlijke en technologische herkomst, 
maar ook van de onderlinge scheiding tussen ketens waarbinnen producten in de eigen kring 
rondcirkelen. De armleuning van een stoel wordt na gebruik weer teruggenomen en verwerkt 
in de eigen fabriek, onafhankelijk van waar de stoel is gebruikt. Doordat ‘cradle to cradle’ uitgaat 
van het snel en onuitputtelijk aanwezig zijn van hernieuwbare energiebronnen, lijken toename 
van consumptie, wereldwijd transport en het telkens weer omsmelten van producten niet 
verspillend. Het is niet verwonderlijk dat dit concept, dat het ongebreideld blijven consumeren 
zonder schade aan de omgeving toe te brengen mogelijk maakt — of er zelfs een positieve  
bijdrage aan te levert –, een grote groep nieuwe groene enthousiastelingen heeft aangeboord. 
Wij denken dat we in de komende decennia, zolang groene energie, hernieuwbare grondstoffen 
en slimme en afbreekbare producten nog niet algemeen geaccepteerd zijn, een aanpak nodig 
hebben waarbij ook inventief én lokaal nieuwe toepassingen worden ontwikkeld voor de 
afvalstromen van de ‘domme producten’ die ons omringen. Bovendien heeft een robuust eco-
systeem meer nodig dan het sluiten van kringlopen: er moet communicatie op gang gebracht 
worden tussen de verschillende actoren in de keten én tussen de verschillende ketens.  
Een van de meest vooraanstaande bepleiters is Jeremy Rifkin. Helaas is het is nog maar een 
pril interdisciplinair wetenschapsgebied, dat ‘industrial ecology’ wordt genoemd. Alleen door 
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begint post te vatten. Zo heeft Woningcorporatie PWS in Rotterdam inmiddels een ‘coördinator 
voor de tussentijd’ aangesteld. Het is zijn taak bij vrijkomende panden en braakliggende grond 
een aanjager te laten zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen een wijk.

De overheid van een ecosyteem

Soms kan een klein initiatief een doorbraak in de communicatie tussen verschillende actoren 
in de keten teweegbrengen. Zo vroegen de gemeente Den Haag en het ministerie van VROM 
zich bij de aanbesteding voor de nieuwbouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse 
Zaken af of het mogelijk zou zijn de duurzaamheidsambitie verder op te schroeven. Het bestek 
lag al vast en liet daardoor weinig ruimte meer toe voor een duurzamer materialisering. 
Binnen een uitzonderlijk korte beslisperiode van twee weken werd echter een aanvullende eis 
in het aanbestedingsdocument toegevoegd: de aannemer werd verplicht om bij oplevering een 
‘materiaalboek’ aan de opdrachtgever te overhandigen, zodat bekend zou zijn welke materialen 
werden toegepast. Aangezien een bestek niet de daadwerkelijk toegepaste materialen 
beschrijft, blijft deze kennis doorgaans bij de aannemer en wordt dit bij de oplevering niet 
overgedragen. Door dit verlies aan kennis moet bij renovatie en sloop alles weer opnieuw 
worden onderzocht en gedefinieerd. Dit is een van de redenen waarom vaak van hergebruik 
van materialen in de bouw wordt afgezien. Het materiaalboek is een simpele, overal herhaal-
bare ingreep om informatie binnen de keten te behouden en overdraagbaar te maken en  
verspilling in de toekomst te beperken.

De voorbeelden vormen momenteel nog losliggende bouwstenen voor stedelijke ecosystemen. 
Op overheidsniveau ontbreekt vooralsnog het besef van de noodzaak voor infrastructuur die 
de onderlinge verbinding mogelijk maakt. We zien voor een overheid met visie dan ook een 
belangrijke rol weggelegd in het op gang brengen en onderhouden van ketencommunicatie 
om een slimme, gezonde en duurzame leefomgeving te ondersteunen.

Jan Jongert (1971) en Césare Peeren (1968) zijn beiden architect-directeur van het in 1997 opgerichte bureau 
2012Architecten in Rotterdam. Jan Jongert is verder lector Inside Flows aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten Den Haag en Césare Peeren is medeoprichter van het platform Eetbaar Rotterdam. 

wezige restwarmte. Jeroen Atteveld, winnaar van de Archiprix 2010, ontwierp bijvoorbeeld met 
Thermen Westpoort een thermencomplex als toevoeging aan een Amsterdamse afvalverwerker.8

De opdrachtgever binnen een ecosysteem

Het is spannend om te zien dat in Rotterdam de eerste plannen voor infrastructuur en wijken 
volgens de principes van ‘industrial ecology’ worden gemaakt. Dat er bedrijven groeien die 
geheel tegen de corebusiness-trend van de jaren negentig in zelf nieuwe bedrijfsactiviteiten 
aan de productieketen toevoegen. Of dat er bedrijven ontstaan, zoals houtverduurzamer 
Plato in Arnhem, die met hun bedrijfsproces ‘aantakken’ op de restwarmte van nabijgelegen 
industrie. Recent worden de eerste windmolenparken geplaatst die de direct omwonenden 
gratis energie leveren. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de stedelijke ruimte en 
beïnvloeden de positie van de opdrachtgever en de aard van opdrachten. Vooral het naar 
elkaar toegroeien van productie en gebruik zal een nog niet voorspelbare weerslag hebben op 
de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer.
Een van de uitgelezen momenten voor het uitproberen van nieuwe verbindingen voor een 
ecosysteem is de zogenoemde tussentijd: de periode waarin toekomstige transformaties zijn 
uitgedacht, maar de uitvoering ervan nog niet is begonnen.9 De realiteit leert dat realisatie 
soms jaren kan duren. Een periode waarin de omgevingsfactoren zodanig kunnen veranderen 
dat de oorspronkelijke plannen op zijn minst aanpassing behoeven. Door de tussentijd als 
laboratorium voor (tijdelijk) nieuw programma in te zetten, kan de potentie van een wijk worden 
beproefd. Voor de nieuw geplande en ongeplande verbindingen kunnen de toekomstige ont-
wikkeling van grote waarde zijn. 
Een inmiddels beproefd concept dat in typische tussentijdgebieden is ontstaan, is de ‘klus-
woning’. In Rotterdam treedt op diverse locaties een groep toekomstige bewoners, zonder 
tussenkomst van een ontwikkelaar, gezamenlijk op als opdrachtgever van het eigen woon-
complex. Het Wallisblok in Spangen, opgenomen in het boek over de Gouden Piramide 2007, 
is er het bekendste voorbeeld van.10 Voor een klein bedrag wordt de woning overgedragen,  
er wordt een investerings- en onderhoudsplan overeengekomen en onder eigen regie uitge-
voerd. In enkele gevallen treedt de vereniging van eigenaren ook op als hoofd- of onderaan-
nemer. De formule blijkt populair. Bij de gemeente Rotterdam is inmiddels een wachtlijst van 
tweeduizend belangstellenden: de toekomstige prosumenten van de woningmarkt. Er zijn 
ook tekenen dat bij de traditionele opdrachtgevers in de bouw het denken in ecosystemen 

 1  P. Desrochers, Eco-Industrial Parks and the Rediscovery of Inter-Firm Recycling Linkages, Baltimore: Institute for Policy 
Studies, Johns Hopkins University, 2002, p. 5.

 2  2012Architecten, RecyclicityMSP: De duurzame stad 2040, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving / Ministerie van 
VROM / atelier Rijksbouwmeester, 2010, p. 65 – 85.

 3  Het ligt voor de hand een relatie te leggen tussen dit soort alledaagse perikelen tussen verschillende belangen van 
monoculturele stadsontwikkeling en de opkomst van de leefbaar- en regionaal georiënteerde politieke partijen.  
De traditionele partijen hebben misschien niet zozeer de band met de kiezer verloren, maar blijken niet in staat om op 
de verschillende schaalniveaus positieve verbanden te creëren, waardoor iedereen zich bij een besluit verliezer voelt.

 4  W. McDonough en M. Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York: North Point Press, 
2007.

 5  Helaas wordt er in Nederland weinig geïnvesteerd in de voor ketencommunicatie benodigde interdisciplinaire kennis. 
De moeizame communicatie tussen verschillende disciplines blokkeert de ontwikkeling. De nieuwe master Industrial 
Ecology, waarin de TU Delft en Universiteit Leiden samenwerken, met o.a. studenten biologie, scheikunde, bouwkunde 
en bedrijfskunde, vormt hierop een positieve uitzondering.

 6  A. Toffler, The Third Wave, New York: Bantam Books, 1980.
 7  E. van Hinte, C. Peeren en J. Jongert, Superuse: Constructing New Architecture by Shortcutting Material Flows, 

Rotterdam: Uitgeverij 010, 2006 en www.superuse.org.
 8 www.archined.nl/reportages/archiprix-10/archiprix-2010-1e-prijs-termen-westpoort/.
 9 S. Lindemann en I. Schutten (red.), Stedelijke transformatie in de tussentijd, Amsterdam: SUN Trancity, 2010.
 10 T. Idsinga (red.), De compositie van Nederland (Gouden Piramide 2007), Rotterdam: Uitgeverij 010, 2007, p. 138 – 143.
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Inmiddels onderscheiden we dertien verschillende stromen die het ecosysteem van de stad bepalen.  
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controleerbaar en vereisen een fysieke infrastructuur. Informatiestromen kunnen op afstand worden  

beïnvloed, overgedragen of vermenigvuldigd, maar zijn niet volledig te controleren. De strategische  

stromen kunnen zelf invloed uitoefenen op hun richting en gedrag.
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versterkt het gevoel van urgentie om de toch vrij traditionele bouwwereld in Nederland te 
vernieuwen. Misschien moet er eerst een stap terug worden gezet om vooruit te komen.

Architectuurprojecten

Opdrachtgevers konden voor deze ronde van de Gouden Piramide architectuurprojecten 
inzenden die de afgelopen vier jaar in aanbouw waren genomen.3 Niet alleen opdrachtgevers 
als projectontwikkelaars en corporaties konden een plan indienen, maar ook gemeenten,  
provincies, waterschappen, schoolbesturen, bedrijven, particulieren en stichtingen.4 
Door het open karakter van de prijs, waar geen enkele vorm van voorselectie aan te pas komt, 
heeft het resultaat wel iets weg van een enquête over de stand van zaken in de architectuur 
en het opdrachtgeverschap in Nederland. Vanzelfsprekend bestond er dus grote nieuwsgierig-
heid of de veranderde omstandigheden in bouw en maatschappij reeds af te lezen zouden zijn 
aan de ingezonden projecten. En: zou een nieuwe generatie architecten, met veranderde 
opvattingen, zijn neus al aan het venster steken? 
Maar voorafgaand aan een nadere inhoudelijke analyse van de projecten speelde bij de  
organisatoren van de prijs allereerst een andere vraag een rol. Namelijk: hoeveel inzendingen 
zijn er binnengekomen.5 En: uit welke provincies. Oftewel: hoezeer ‘leeft’ de Gouden Piramide, 
de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, bij opdrachtgevers en architecten in heel 
Nederland? 
Het resultaat was alleszins bevredigend. Precies honderd inzendingen bleken door de stichting 
Architectuur Lokaal in ontvangst te zijn genomen.6 Iets meer dan bij de vorige architectuur-

We leven in onzekere tijden. Deze mededeling is niet alleen een formidabele dooddoener, het 
is helaas ook waar. In de jaren negentig leek alles nog under control. Er heerste economische 
voorspoed, internet was booming, de gemeenschappelijke Europese munt kwam eraan en  
de werkloosheid was zelden zo laag. Met zelfvertrouwen werd de komst van het nieuwe  
millennium gevierd, zeker nadat de sombere voorspellers van de bug ongelijk hadden gekregen.
De dubbele aanval in 2001 op de WTC-torens in New York op ‘9 – 11’ betekende voor het inter-
nationale vertrouwen in de stabiliteit van de geïndustrialiseerde wereld een geweldige 
knauw. Als dít mogelijk was, wat kon er dan nog meer worden verwacht? Een jaar later was er 
een ernstige crisis op de beurs vanwege het uiteenspatten van de internetzeepbel. 
Maar niet alleen op de beurs werd de stemming bedrukt. De pathetische documentaire  
An Inconvenient Truth van Al Gore was wetenschappelijke wellicht enigszins aanvechtbaar, 
maar de beelden misten hun uitwerking niet op de publieke opinie. Hem komt dan ook de eer 
toe de klimaat- en milieuproblematiek wereldwijd op de politieke agenda te hebben gezet. 
Het besef dat energie en grondstoffen niet onuitputtelijk zijn en de verhoogde CO2-uitstoot 
desastreuze gevolgen kan hebben, drong langzaam maar zeker door bij de politiek en het 
bedrijfsleven. Het rapport van de Club van Rome, De grenzen aan de groei (1972), bleek actueler 
dan ooit.
De wankele Amerikaanse huizen- en hypotheekmarkt was er de oorzaak van dat in de zomer 
van 2007 de sociaal-economische positie van landen nog aanzienlijk ging verslechteren.  
De ontstane kredietcrisis leidde niet alleen tot de val van de grote effectenbank Lehman 
Brothers in New York, het kaartenhuis van het internationale monetaire systeem stond op het 
punt van instorten. Ondanks drastisch ingrijpen door veel nationale overheden was het 
onmisbare vertrouwen in de financiële sector als geheel ernstig geschaad. Het gevolg was dat 
eind 2008 een diepe recessie de westerse economieën trof en het consumentenvertrouwen 
navenant daalde. 
Dat deze economische neergang ook gevolgen zou hebben voor de bouwnijverheid in 
Nederland was evident. De bedrijfstak is niet alleen groot, met een omvang van circa 10 procent 
van het Bruto Nationaal Product, maar ook conjunctuurgevoelig. Inmiddels zijn de gevolgen 
voor de bouw duidelijk geworden. Zo raamde het Economisch Instituut voor de Bouw begin 
dit jaar de afname van nieuwbouw van woningen voor 2010 op 16 procent.1 En medio 2010 
werd in enkele gemeenten, waaronder Amsterdam en Almere, zelfs een complete bouwstop 
voor nieuwbouwprojecten afgekondigd.
Is het in de architectuurwereld in deze ‘barre tijden’ dus alleen maar kommer en kwel?2  
Is somberheid troef? Dat valt te bezien. Weliswaar is een groot aantal (vooral jonge) architecten 
werkloos geworden, en is dat voor de betrokkenen vaak niet minder dan een drama, maar tijden 
van krimp en veranderende condities kunnen ook leiden tot scherpere keuzes en inventievere 
oplossingen. Zelfs tot nieuw elan. Zo agendeerde de BouwRai dit jaar de onderwerpen 
‘marktkansen voor duurzaamheid’ en ‘slim bouwen’ op zijn congres. De huidige situatie  

De jurering
Ton Idsinga

Jurylid Thijs Asselbergs bij de tentoongestelde inzendingen in Loods 6



3534

wachtingen. Het forse aandeel ‘particulieren’ zegt ook iets over het klimaat in het opdracht-
geverschap. Vergeleken met het aantal inzendingen van particulieren valt de hoeveelheid 
wooncomplexen (koop en huur) tegen. Het is moeilijk om aan te geven wat hiervan de  
oorzaak kan zijn. De lagere productie in die sector? De gemiddeld mindere architectuur en 
typologische vernieuwing wellicht? Het laag inschatten van de kans op het winnen van de 
Gouden Piramide (50.000 euro) door opdrachtgevers in deze branche? Het is in iedere geval 
frappant dat de jury in 2007 al tot een vergelijkbare conclusie was gekomen.10 
Een derde ‘score’ is zowel opvallend als niet erg verrassend: het lage aantal kantoorgebouwen. 
Gezien de mate van leegstand in de kantorenmarkt, maar liefst 6,7 miljoen vierkante meter, is 
het nog een wonder dat er drie kantoorgebouwen werden ingezonden. Hoewel die ongetwijfeld 
aan hogere eisen zullen voldoen dan de oude voorraad die nodig aan herontwikkeling toe is.11 

De jury

Na het neutrale voorwerk was het woord aan de jury. Twee weken voor de eerste bijeenkomst 
kregen de leden alle inzendingen integraal thuisgestuurd, zodat iedereen in alle rust een eigen 
(voorlopig) oordeel kon vormen over de inzendingen.12 

De jury had de volgende gedifferentieerde samenstelling:
− Liesbeth van der Pol, rijksbouwmeester, voorzitter
− Jaap van Rijs, zelfstandig adviseur opdrachtgeverschap
− Thijs Asselbergs, architect en hoogleraar Architectural Engineering TU Delft
− Gert Middelkoop, planoloog, econometrist
− Ira Koers, interieurarchitect
−  Willem Smink, voormalig wethouder Groningen, voorzitter College van Bestuur NHL 

Hogeschool
− Dieuwke van Ooij, journalist
− Martien de Vletter, architectuurhistoricus, uitgever SUN
− Ton Idsinga, jurysecretaris.

De leden van de jury zijn door de minister van VROM benoemd. Voorzitter en secretaris  
hadden geen stemrecht.
Te midden van alle tentoongestelde plannen in de voormalige bagagehal van de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij begon de jury, onder voorzitterschap van rijksbouw-
meester Liesbeth van der Pol, eerst met het regelen van enkele (verplichte) procedurele zaken. 
Zo werd Thijs Asselbergs benoemd tot plaatsvervangend voorzitter en werd nagegaan of er 
juryleden waren die op enigerlei wijze betrokken waren bij een van de ingezonden projecten.13

Voordat het algemene oordeel over het totaal van de inzendingen aan de orde kwam, werd 
nog kort de mogelijkheid besproken om van tevoren een thema te bepalen waar, ‘in het maat-
schappelijk belang’, speciale aandacht naar uit zou moeten gaan. De problematiek van de 
kantoorgebouwen, de rol van particuliere opdrachtgevers en ‘goede retro’ werd onder meer 
naar voren geschoven als mogelijke thema’s. De meerderheid van de jury voelde echter niets 
voor zo’n filter vooraf. De beoordeling zou hierdoor ‘iets politieks’ krijgen. De plannen werden 
bekeken puur zoals ze werden gepresenteerd, de officiële beoordelingscriteria waren en  
bleven de enige toetsstenen. Het ging onveranderd om twee hoofdzaken:
− het inspirerend opdrachtgeverschap
− de architectonische kwaliteit van het project.14

rondes. Verder was de spreiding van projecten over Nederland bijna ideaal. Geen provincie 
ontbrak. Proportioneel was de randstad uiteraard (weer) goed vertegenwoordigd, maar dit 
gold ook voor Twente en Brabant.
Zoals gebruikelijk werden de inzendingen eerst door een ingestelde Technische Commissie 
onderworpen aan een controle op de inzendingvereisten en werden de projecten gekwalificeerd 
naar hun aard.7 Dat leverde al direct een opmerkelijk en tekenend beeld op.8

Het aantal inzendingen per thema:
− eigen (bedrijfs)huisvesting: 16
− particuliere woonhuizen: 16
− woon-zorgvoorzieningen: 9
− onderwijs: 9
− sport en cultuur: 7
− woningbouw (nieuwbouw en renovatie): 15
− kantoorgebouwen: 3
− herbestemming en/of restauratie: 18
− ‘multicomplexen’: 4.

Als eerste valt het grote aantal herbestemmingen op. De waardering voor de gebruiksmogelijk-
heden van oude panden is kennelijk aan het doorgroeien. Het idee dat sloop, dus nieuwbouw, 
‘altijd goedkoper is’, verliest ook bij gemeenten en professionele opdrachtgevers meer en 
meer terrein.9 Bovendien is er in het algemeen een groeiende interesse kenbaar voor ons 
gebouwde erfgoed.
Een tweede punt dat de aandacht trekt, is dat de resultaten van het particulier opdrachtgever-
schap, dat door het kabinet-Kok II nog zo fors werd gestimuleerd, nu zichtbaar worden.  
De architectuurgeschiedenis maakt duidelijk dat het ontwerpen van particuliere woonhuizen 
voor de architectuurontwikkeling altijd een belangrijk aspect is geweest. Dat schept ver-

De jury in gesprek met vertegenwoordigers van Museum Hermitage Amsterdam. Vlnr Ira Koers, Jaap van Rijs,  
Gert Middelkoop, Ton Idsinga (secretaris), Liesbeth van der Pol (rijksbouwmeester, voorzitter), Thijs Asselbergs, 
Willem Smink, Dieuwke van Ooij en Martien de Vletter. Op de voorgrond links: directeur Ernst Veen.



3736

Algemeen oordeel

‘Een vrolijke diversiteit aan projecten, zowel wat betreft de architectuur als het opdracht-
geverschap’, zo begon een jurylid het algemene rondje.15 ‘Als men het door een architectenbril 
bekijkt, is het niet heel uitzonderlijk allemaal. Veel van het type “zo doen we dat inmiddels in 
Nederland”. Gemiddeld wél goed.’
Het tweede jurylid kon zich in dit oordeel vinden. Er zit niet iets bij ‘wat architectonisch 
knalt’. Het is ‘goed, divers en tegelijkertijd wat eentonig’. Enkele pas gerealiseerde, gezichts-
bepalende projecten in Nederland werden bij de inzendingen gemist.
Een ander jurylid vond de projectontwikkeling van bedrijfshuisvesting maar gemiddeld.  
‘Niet geweldig. Routine. Terwijl het geld daar wél aanwezig is. De nieuwe opgaven zitten 
meer in de herstructurering van de naoorlogse wijken.’
Een volgend jurylid had de projecten benaderd vanuit financieel perspectief. De vinger werd 
gelegd op het aspect ‘architectuur als een heel langzame kunst’.16 Gewezen werd op enkele 
projecten die duidelijk nog uit de ‘rijke periode’ stamden, met de nodige toeters en bellen.  
Ze werden geïnitieerd op de top van de conjunctuur. ‘Maar dat is inmiddels passé’, werd vast-
gesteld. Op dit moment wordt er veel herontworpen, opnieuw onderhandeld om er financieel 
uit te komen. ‘Soms wordt er ook “ijzeren-Heinig” vastgehouden aan het oorspronkelijke  
concept van enkele jaren geleden, maar dan moet er bij de opdrachtgevers wel extra geld 
worden vrijgemaakt ten opzichte van wat eigenlijk in deze jaren kan. De tijd is fundamenteel 
veranderd, dat wordt duidelijk door de plannen financieel te ontleden.’ Waarmee het jurylid 
aangaf dat de ‘polsslag van de tijd’ dus inderdaad, zij het op onderdelen, af te lezen was aan 
de inzendingen.
Een tweede punt dat dit lid aanroerde was het thema duurzaamheid. Weliswaar zaten er een 
paar inzendingen bij die duidelijk wezen op bewustere tijden (zoals enkele villa’s, het 
Wereldnatuurhuis bij de Apenheul, een kantoor van de Rabobank met een AA++-energielabel 
zonder CO2-uitstoot en een kleinschalige, duurzame energiecentrale voor een nieuwbouwwijk 
in Leeuwarden), maar het onderwerp duurzaamheid werd er bij veel projecten nog wat plicht-
matig ‘ingepropt’, volgens dit jurylid.17 
Dit standpunt vond bijval bij een lid die de situatie in Duitsland ter vergelijking naar voren 
bracht. Daar zou men op dit terrein ver voorlopen op Nederland. Daar zou de bewustwording 
bij opdrachtgevers ook verder gevorderd zijn. De energie- en klimaateisen zouden beter in het 
programma van eisen zijn verwerkt, zodat architecten daar vervolgens weer architectonisch 
een vertaling van konden maken. Wat tot verrassende oplossingen kan leiden.
Een andere jurylid stelde knorrig: ‘In Nederland is de bouwwereld op dit gebied gewoon 
supersloom.’
De voorzitter bracht te berde dat veel nieuwe opdrachten met een beter doordachte duurzaam-
heid nu misschien in de maak zijn. Het kan goed zijn dat deze projecten over enkele jaren pas 
zichtbaar worden. De jury benadert de problematiek vooral van de energiebesparende kant, 
maar qua herbestemming is het met de duurzaamheid bij de inzendingen veel beter gesteld.
Een jurylid, dat nog niet aan het woord was geweest, ging toch op het thema ‘energie’ verder 
en stelde: ‘Wat je in Nederland veel ziet is accessoire-duurzaamheid in de gadget-sfeer. 
Zonnecellen hier, grasdak en een molentje daar, een deel van het gebouw ingegraven en  
dergelijke. Ik denk dat een heleboel architecten in Nederland al heel blij zijn als ze de energie-
prestatienorm van het Bouwbesluit halen.’
‘Die prestatienorm is overigens wel dodelijk voor de creativiteit’, zo werd op het betoog  
gereageerd.

Juryleden Dieuwke van Ooij (lb), Jaap van Rijs (rb), Willem Smink (ro) en Thijs Asselbergs (lo)
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Na aarzelend en uiteindelijk instemmend geknik reageerde een jurylid als volgt: ‘Conceptueel 
worden de bakens hier niet verzet. Niet alleen qua vormgeving, maar ook qua programma.  
De vraag van de opdrachtgever is meestal zorgvuldig geanalyseerd, de architectenkeuze 
geschiedde doorgaans met beleid en de architectuur is zorgvuldig “doorgewerkt”. Allemaal 
prima, maar de grote greep ontbreekt.’ ‘De grote voorbeelden van spraakmakend Dutch 
Design, zoals de iconografische architectuur in de jaren negentig, liggen misschien achter 
ons’, werd geopperd. ‘Er zijn ook weinig kunstenaars in de ontwerpprocessen ingeschakeld 
geweest.’ Enig tegengas was er ook: ‘Zijn we in Nederland niet wat verwend geraakt met het 
hoge niveau? Een ander: ‘Of zijn de architecten té netjes geworden? Te braaf?’
Een jurylid bracht een invalshoek in die nog onvoldoende aandacht had gekregen: het architec-
tonisch niveau van de interieurs, dat er positief uit zou springen bij deze ronde.
Afsluitend werd de conclusie getrokken dat als de jury een rapportcijfer zou moeten geven 
voor het geheel van de inzendingen dit een ‘8’ zou zijn geweest. In de ‘verklaring der cijfers’ 
betekende dit: goed.

Langs de plannen

Na de zelfstandige oordeelsvorming was de tijd aangebroken voor een gezamenlijke stand-
puntbepaling door de jury. Gedurende enkele uren werd er een ronde gemaakt langs alle 97 
toegelaten projecten, die geordend waren volgens de negen eerder genoemde thema’s.18 
Tegelijkertijd nam het selectieproces een aanvang volgens het principe: als één jurylid vindt 
dat een plan absoluut ‘door’ moet gaan, dan blijft een kandidaat ‘erin’. Als de jury unaniem 
een inzender geen kansen toedicht, valt de inzending vooralsnog af. Vooralsnog, omdat na 
een selectieronde altijd een mogelijkheid bestaat een plan ‘terug te halen’ als door voort-
schrijdend inzicht het afvallen achteraf onverantwoord wordt gevonden.
Het is uiteraard ondoenlijk de urenlange discussies over alle plannen integraal weer te geven. 
Daarom hier een greep uit de debatten.
In de categorie ‘eigen (bedrijfs)huisvesting’ maakte het spraakmakende Inntel Hotel in 
Zaandam, met de stapeling Zaanse huisjes in de gevel, bij de jury flink de tongen los. Hoewel 
uit de inzending moeilijk was op te maken wat precies de inhoudelijke rol was van de 
opdrachtgever, kon toch geconstateerd worden dat er hoe dan ook lef voor nodig was om dit 
mogelijk te maken. Marketingtechnisch was deze blikvanger in het nieuwe centrum van 
Zaandam weliswaar ‘geheid scoren’, maar het had ook over the hill kunnen zijn. Het viel zonder 
meer te waarderen dat de opdrachtgever het aangedurfd heeft om de gebaande paden in de 
hotelbranche te verlaten. De jury vermoedde wel dat er een grote, bepalende rol was weg-
gelegd voor de supervisor van het gebied, Sjoerd Soeters, en architect Wilfried van Winden. 
De jury had vragen bij de plattegronden en de constructie. Was hier ook sprake van vernieuwing 
of was dit eigenlijk nogal standaard? Er was echter voldoende steun om de inzending te laten 
doorgaan.
Het vrijstaand woonhuis Rutten in Brabant, voor een gezin met zeven kinderen met werkruimte 
aan huis, had in algemene zin over waardering bij de jury niet te klagen. De opdrachtgever 
had naast architect Peer Bedaux nog andere ontwerpers ingeschakeld voor de tuin, de keuken, 
het meubilair en de textielkunst. De plattegrond en het profiel van het huis (‘eindelijk eens 
geen doos, maar tóch modern’), de subtiele detaillering, het jurylid dat een pleidooi hield 
voor de inzending was in ieder geval van de kwaliteiten overtuigd. Maar hoe ‘hield’ de inzen-
ding zich tussen de cluster van maar liefst zestien ingezonden vrijstaande woonhuizen?  

Het jurylid vervolgde onverstoorbaar: ‘En waar we het trouwens nog niet over hebben gehad, 
is dat we in Nederland heel erg budget-georiënteerd zijn. Banken vinden het maar heel vreemd 
als iemand extra geld wil reserveren om duurzaamheidswinst te boeken in de exploitatie-
opzet als dit niet strikt noodzakelijk is. Je wordt aangekeken of je gek bent.’
‘Toch moeten we de financiën niet te centraal stellen’, werd er tegen ingebracht. ‘Zo spreken 
mij de plannen die afkomstig zijn van individuele initiatieven het meeste aan en die projecten 
zijn vaak met maar een heel beperkt budget gerealiseerd. Maar met veel ambitie en idealisme. 
Dat stemt mij heel optimistisch. Ook het grote aantal herbestemmingen maken het interessant, 
omdat hier onderzoek naar de kwaliteit van het interieur zo’n grote rol speelt’, luidde het  
oordeel van het laatste jurylid na een volle ronde.

Architectuur

Met een statement bracht de voorzitter de discussie op de vraag hoe het met de Nederlandse 
architectuur op dit moment is gesteld. Ze betoogde: ‘Wat nog niet met zo veel woorden gezegd 
is, is dat het architectonische niveau van de projecten behoorlijk hoog is. Er zitten nauwelijks 
“uitglijers” bij. Tegelijkertijd blijven de verrassingen nogal uit. What’s new? Er zitten veel  
déjà vu’s bij. Maar die zijn dan weer kwalitatief aardig aan de maat. Heb ik gelijk? Hoe denkt 
de jury hierover?’

Ira Koers (zittend) en Liesbeth van der Pol bekijken digitaal beeldmateriaal



4140

De 25 projecten, die wél doorgingen naar de volgende ronde waren, in willekeurige volgorde:
− VvE Steigereiland 101b met het kantoorverzamelgebouw de XXX, Amsterdam
− Inntel Hotels met het Inntel Hotel Zaandam
− N.A.J. Bijkerk met dijkpaviljoen ’t Puntje in Vlissingen
− Essent Local Energy Solutions met Eco Zathe in Leeuwarden
− I.E.C. Blans en Tj.L. Knol met Villa Welpeloo in Enschede
− Jeltje en Maarten Min met hun eigen woonhuis in Bergen
− Woningstichting SWZ met daklozenopvang De Herberg in Zwolle
− Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige complex in Amsterdam
− Universiteit van Amsterdam met het faculteitsgebouw Natuurwetenschappen
− Gemeente Vlagtwedde met de nieuwe basisschool met gymzaal in Ter Apel 
− TU Delft, faculteit Bouwkunde met BK City in Delft
− Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen
− Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten met het Conservatorium in Amsterdam
− Gemeente Hengelo met de nieuwbouw Pop- en Cultuurpodium Metropool in Hengelo
− Woningbouwvereniging Stadgenoot en Delta Forte met Dudokhaken in Amsterdam
− Vesteda Project met woongebouw New Orleans in Rotterdam
− BrabantWonen met jongerenwoningen in Den Bosch
− Woonwaard Noord-Kennemerland met woongebouw Parckstede in Alkmaar
−  Dr. Schaepmanstichting / basisschool St. Plechelmus met de basisschool St. Plechelmus in 

Hengelo
− Stichting Trudo met de herontwikkeling van De Lichttoren in Eindhoven
− Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum in Deventer
− Gemeente Den Haag met de Caballero Fabriek in Den Haag
− Cobraspen Beheer met de verbouwde suikersilo’s Sugar City in Halfweg
− Stichting Hermitage aan de Amstel met Hermitage Amsterdam
− LSI Project Investment met Central Post in Rotterdam.

Er werd heen en weer gelopen tussen de tentoongestelde projecten, en zaken werden met 
elkaar vergeleken. Ook de moeilijkheidsgraad van het opdrachtgeverschap werd daarbij 
betrokken. De concurrentie was heftig. Uiteindelijk werd met pijn in het hart besloten andere 
projecten in de themagroep ‘woonhuizen’ te laten doorgaan.
Het woonhuis Rutten was een sprekend voorbeeld van de eerder uitgesproken mening dat het 
gemiddeld niveau van inzendingen goed was. Het zou de jury geen enkele moeite hebben 
gekost om nog dertig, veertig projecten aan te wijzen van het ‘niveau woonhuis Rutten’, die 
met tegenzin geëlimineerd werden. 
Bij ‘onderwijs’ was het nieuwe faculteitsgebouw Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor een aanzienlijk opont-
houd bij de rondgang langs de projecten. Drie vooraanstaande architectenbureaus hadden 
aan het omvangrijke en kostbare gebouwencomplex gewerkt. Had deze opzet tot een goed 
resultaat geleid? De meningen waren sterk verdeeld. ‘Wat een geweld, wat een kakofonie, wat 
een chaos’, klonk het in eerste instantie. ‘Het is baas boven baas, wie wint in architectonische 
expressiviteit.’ Maar ook was er bij enkele juryleden begrip voor de aanpak, gezien de schaal 
van het project en de eis van de opdrachtgever dat dit forse gebouw niet monotoon mocht 
worden, maar divers moest zijn in zijn verschijningsvorm. Ook werd er op gewezen dat hier 
een trend zichtbaar wordt gemaakt: meerdere architecten worden ingeschakeld bij grote  
projecten. Hertzberger, een van de architecten, zou tegenwoordig bewust naar zo’n samen-
werking met anderen zoeken. De retorische vraag werd gesteld: ‘Zouden Nederlanders nog 
steeds een beetje bang zijn voor de grote schaal?’ ‘Zou best kunnen’, werd geantwoord.  
‘Zo’n karaktertrek verdwijnt niet een-twee-drie.’
Een nieuw gezichtspunt was: wat was de rol geweest van de ‘regisseur-supervisor’ van dit 
gebouw, stedenbouwkundige Kees Christiaanse? Is het hem uit de vingers geglipt? Of is het 
doel (maximale variatie) bereikt? Dus is het gebouw in die zin gewoon een succes te noemen? 
Hoe verdeeld de meningen ook lagen, de inzending kreeg voldoende steun om door te gaan.
Als laatste voorbeeld van de rondgang van de jury de behandeling van het Joost Swarte Huis 
in de Amsterdamse Jordaan. Voor corporatie Ymere een fun-project. Vier huurappartementen 
werden gerealiseerd naar ontwerp van striptekenaar Joost Swarte.19 De jury kon voor het  
project niet al te veel waardering en enthousiasme opbrengen. Er zitten ‘grappen’ in (zoals de 
gebogen cv-leiding voor handdoeken, de lampen gemonteerd óp de spiegel, de open trap-
treden) die in de architectuur bepaald niet nieuw zijn te noemen. Goed beschouwd heeft het 
woongebouw weinig van het aantrekkelijke van Swartes strips. ‘Het zijn gewoon redelijke 
woningen die aardig aan de prijs zijn.’ Het is goed als een corporatie iets durft, maar de jury 
had er geen moeite mee dit ‘experiment’ als kandidaat voor de Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap te laten vallen.

Eerste selectie

Na voltooiing van de ronde nam de jury het resultaat van het ‘trechteren’ in ogenschouw: er 
gingen 25 inzendingen door naar de volgende selectieronde. Een kwart van het oorspronkelijke 
totaal aan inzendingen. Er was tijdens het proces geen rekening gehouden met een doelbewuste 
afspiegeling van de gekozen thema’s als (tussen)resultaat. Zo gingen er geen projecten door 
van de clusters ‘kantoren’ en ‘multiprojecten’.

Jury en vertegenwoordigers BK City
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Het doel was om aan het eind van de dag vijf opdrachtgevers te nomineren, die eind mei 
bezocht zouden worden door de jury. Een even overzichtelijke als lastige opgave. Er moesten 
op deze tweede jurydag dus 22 inzendingen ‘sneuvelen’.
Een geijkte methode is om dit stapsgewijs te doen door van tevoren kwantitatieve doelen te 
stellen. Dit parcours werd gevolgd. De eerste stap moest leiden tot het aanwijzen van de 
beste vijftien inzendingen die in het Piramide-boek zouden worden opgenomen. 
Daartoe werd er na de omvangrijke gezamenlijke debatronde nu teruggekeerd naar het uit-
spreken van een persoonlijke voorkeur. Van elk jurylid werd gevraagd vijf favoriete inzendingen 
te noemen. 
Het resultaat van deze stemming gaf direct een verhelderende profilering aan de lijst van  
27 ‘overblijvers’.
Elf inzendingen kregen twee stemmen of meer, zes één en tien geen stem. De conclusie  
lag voor de hand om de plannen zonder stem direct te laten afvallen.20 Maar een dergelijk 
automatisme wekte niet veel enthousiasme. Nog eenmaal liep men de tien langs om zeker  
te zijn dat er geen fout werd gemaakt.
Weer enkele voorbeelden van de besprekingen.
De nieuwe huisvesting voor de scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen werd als een 
voorbeeldproject gezien voor een goede en doelmatige aanpak in de scholenbouw. Het vakman-
schap van de architect stond buiten kijf, het ontwerp is helder en vrolijk. ‘Mooi werk, geen 
flauwekul’, zo luidde het puntige commentaar van een jurylid. Maar is het bijzonder genoeg 
om door te gaan? Waren er uitzonderlijke prestaties geleverd door opdrachtgever en architect? 
Men was er niet van overtuigd, dus het werd ‘jammer maar helaas’. Maar de waardering van 
de jury voor het project was er niet minder om. ‘Typisch een project in de categorie ‘8’, maar 
geen ‘9’ of ‘10’, zo verwees een jurylid naar een eerdere constatering.
Bij de nieuwbouw voor het pop- en cultuurpodium Metropool in Hengelo had de jury het nog 
moeilijker. In de reeks poppodia in Nederland was dit de nieuwe loot aan de stam. Op initiatief 
van de Hengelose wethouder Ter Ellen was het voormalige jongerencentrum omgetoverd tot 
een ‘huis’ voor de popmuziek in Hart van Zuid. Een mooi project dat ook nog eens een vitalise-
rende werking heeft voor het omliggende gebied. Maar niet alle juryleden waren even 
enthousiast over de open en industriële uitstraling van het ontwerp, met veel stalen trappen 
en roosters. Moest het ‘hufterproof’ zijn? Was dat de reden voor het Spartaanse uiterlijk? 
‘Functioneel zit het gebouw goed in elkaar’, werd nog naar voren gebracht. ‘Geschikte locatie 
ook.’ Maar het lukte niet de jury enthousiast te krijgen over de architectonische kwaliteit van 
het poppodium. Ook in dit geval bleef het eerder gevelde juryoordeel overeind.
De bespreking van de herbestemming van de suikersilo’s in Halfweg tot Sugar City had in de 
allereerste ronde al geleid tot een stevig debat en dat werd nu, in deze fase van de jurering, in 
niet mindere mate voortgezet. Er werden kruidige teksten gedebiteerd, omdat geen project 
zo controversieel was als deze gewaagde en kleurrijke ‘ombouw’ van architectenbureau 
Soeters Van Eldonk in opdracht van Cobraspen Beheer, in de persoon van Luigi Prins.
‘Een gruwelijk project, een tearjerker van jewelste. Een verkrachting van die eens zo schitterende 
suikerfabriek’, zo werd stevig ingezet. ‘Volkomen mee óneens’, was de eerste reactie op de 
stellingname.’ ‘Hier is gepoogd om een nieuw soort schoonheid te bereiken, en hier is nu eens 
níet gemakzuchtig en klakkeloos voortgeborduurd op het industriële karakter van het 
fabriekscomplex, wat tegenwoordig zo bon ton is. Politiek correct bijna. Het feit dat de 

Aan het eind van de eerste jurydag werd zowel met een zekere verbazing als met tevredenheid 
gekeken naar het tussenresultaat. Verbazing omdat er projecten waren afgevallen waarvan 
dit van tevoren niet werd verwacht, en tevredenheid omdat tóch naar behoren was voldaan 
aan de eis om op basis van de selectiecriteria het aantal kandidaten in deze eerste ronde  
aanzienlijk te verkleinen.
De voorzitter sloot de vergadering met de opdracht aan de jury om thuis na te gaan of er  
wellicht projecten ten onrechte waren afgevallen. Aan het begin van de volgende jurybijeen-
komst konden die weer bij ‘de 25’ worden gevoegd. Mits voorzien van een overtuigende  
argumentatie.

Afvallers

Bij het begin van de tweede jurydag werd de draad weer opgepakt. Verschillende juryleden 
suggereerden projecten die het zouden verdienen ‘teruggehaald te worden’ en bij ‘de 25’ te 
worden gevoegd. Na een korte gedachtewisseling bleven hier twee van over: het vrij gelegen 
Health House van de familie Luning in Hattem en The Bank, de door opdrachtgever 
Kroonenberg Groep herbestemde oude AMRO Bank aan het Rembrandtplein in Amsterdam. 
Dat maakte 27 inzendingen in totaal.

Thijs Asselbergs en Ira Koers in basisschool St. Plechelmus in aanbouw
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‘Ik vraag mij trouwens af of in dat gebied wel veel kan, want het ligt onder de aanvliegroute 
van Schiphol’, zo onderbrak een jurylid het betoog. ‘Vanuit een vliegtuig zijn die twee torens 
prachtige glimmende beesten’, zo liet de grootste voorstander zich nog eens enthousiast uit. 
Een jurylid dat tot dusver er het zwijgen had toegedaan, zei zacht op de achtergrond:  
‘Het slaat echt helemaal nergens op.’ 
De conclusie was uiteindelijk toch niet moeilijk te trekken. Het letterlijk spraakmakende  
project kreeg onvoldoende steun. 

Naar vijftien

Een soortgelijke debatronde werd ook gevoerd om de zes inzendingen met één stem terug te 
brengen tot vier om tot de vereiste vijftien te komen. Het dijkpaviljoen ’t Puntje in Vlissingen 
en Central Post in Rotterdam waren daarvan het slachtoffer. Het beoogde doel was bereikt. 
De beste vijftien inzendingen zijn dan ook in dit boek opgenomen met een beschrijving, het 
juryoordeel en illustraties.21 

Maar hoe nu verder? Het resultaat van de eerdere anonieme stemming werd er weer  
bij gepakt.
Daaruit bleek dat er vooralsnog vijf favorieten waren:
− I.E.C. Blans en Tj.L. Knol met Villa Welpeloo in Enschede 
− Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige complex in Amsterdam 
− TU Delft, faculteit Bouwkunde met BK City in Delft 
− Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum in Deventer 
− Stichting Trudo met de herontwikkeling van De Lichttoren in Eindhoven.

Eigenlijk was deze ‘populariteitspoll’ een bijproduct om tot ‘de vijftien’ te komen. Het voorstel 
werd aanvaard om met de ‘vijftien van het boek’ een soort herstart te maken, waarbij iedereen 
weer bij nul begint en alle plannen dus in principe weer gelijke kansen hebben.22 
Dus werden alle vijftien projecten weer langsgelopen.
Om de volgende slag te maken, de verdere selectie naar de vijf te nomineren opdrachtgevers 
dus, werd een nieuwe stemronde ingelast waarbij per jurylid drie stemmen konden worden 
uitgebracht op de vijftien overgebleven projecten. Het resultaat liet een tweedeling zien:  
projecten met stem(men) en zonder stem. Besloten werd de zes projecten zonder stem te 
laten afvallen. Daar was nu geen twijfel over.
De volgende negen inzendingen gingen door:
− Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige complex in Amsterdam
− Stichting Hermitage aan de Amstel met Hermitage Amsterdam
− Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum in Deventer
− TU Delft, faculteit Bouwkunde met BK City in Delft
− I.E.C. Blans en Tj.L. Knol met Villa Welpeloo in Enschede
−  Dr. Schaepmanstichting / basisschool St. Plechelmus met de basisschool St. Plechelmus  

in Hengelo
− Gemeente Den Haag met de Caballero Fabriek in Den Haag
− Inntel Hotels met het Inntel Hotel Zaandam
− Stichting Trudo met de herontwikkeling van De Lichttoren in Eindhoven.

gevels met de nieuwe ruitvormige ramen van kleur veranderen, maakt de twee ronde “torens” 
tot juwelen in die sombere buurt langs de snelweg. Hier is iets nieuws geprobeerd. En dat is 
moedig en verdient waardering.’
De reactie: ‘Ja, goed, dat is de architectuur. Maar nu het opdrachtgeverschap. Je kan het  
moedig noemen, maar het is ook roekeloos. Had het complex als geheel niet bij de kop moeten 
worden genomen? Zodat de droogmakerij uit de negentiende eeuw, met dat prachtige  
sluisgebouwtje en het stoomgemaal, met respect zou zijn bejegend? De opdrachtgever is van 
het type dat nooit door rood of groen rijdt, maar altijd door oranje. Met deze bonte aanpak  
sla je alles kapot.’
‘Kijk naar wat in de Haarlemmermeer allemaal is neergezet. Die ingetogenheid van het  
oorspronkelijke landschap bestaat allang niet meer. Hier is een resolute keuze gemaakt en ik 
ben blij dat er nog opdrachtgevers zijn die het lef hebben dit aan te durven’, was de respons.
Een ander jurylid: ‘Ik vind het niet zo moedig gedaan door architect en opdrachtgever. Het is 
hermetisch geworden, afstandelijk, het oogt op slot, het geeft geen ruimte zoals de herbe-
stemde Caballero Fabriek wél doet.’
‘Deze opdrachtgeversprijs is ook op zoek naar mensen die een veranderingsproces op gang 
weten te brengen, die als hefboom kunnen functioneren. En nu hebben we hier een echte 
“hefbomer” die als opdrachtgever een proces van gebiedsontwikkeling kan genereren door 
die twee ronde silo’s een kantoorfunctie te geven, en dan…’ 

Uitleg in het Ronald McDonald Centre
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Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde met BK City, de nieuwe huisvesting na de brand  

van het faculteitsgebouw

Met grote voortvarendheid werd de herhuisvesting van de faculteit Bouwkunde aangepakt na 
de catastrofale brand van het oude gebouw op 13 mei 2008. Al binnen enkele weken startte 
een samengestelde projectorganisatie met de bouwopgave van 35.000 m2 in het voormalige 
hoofdgebouw van de TU Delft, waarbij gebruik werd gemaakt van de aanwezigheid en expertise 
van de bij ‘Bouwkunde’ reeds betrokken ontwerpers. Kern van de opdracht was om het  
atelieronderwijs met zo weinig mogelijk vierkante meters toch maximaal te faciliteren. 
Resultaat: binnen een jaar was het sombere, monumentale gebouw omgetoverd tot een  
fleurig en flexibel ‘BK City’.

Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum

Door de verhuizing van het Deventer Ziekenhuis zou de oude locatie St. Jozef, een oud zieken-
huisklooster, op termijn vrijkomen. Om de belangrijke eerstelijnspraktijken voor de zieken-
huisbuurt te behouden, werd besloten om de bestaande bebouwing om te vormen tot een 
gezondheidscentrum. In een strak realisatieproces van slechts dertig maanden, waarbij ook 
een antwoord moest worden gegeven op de onverwachts toegekende monumentenstatus als 

De discussie vernauwde zich steeds meer door onderlinge vergelijking van deze projecten, 
waarbij verschillende invalshoeken een rol speelden. Zoals: de prestatie van de opdrachtgever, 
de condities waaronder moest worden gewerkt, de missie van de Gouden Piramide, het ‘palet 
van deze tijd’, de kwaliteit van de inzending, de voorbeeldwerking, het verloop van het proces, 
het inslaan van nieuwe wegen en de uiteindelijk gerealiseerde architectonische kwaliteit.  
De laatstgenoemde drie projecten in bovenstaand lijstje delfden daarbij steeds duidelijker het 
onderspit. De panelen werden uiteindelijk fysiek ter zijde gezet. Over: zes inzenders. 
Nu werd de selectie van de andere kant benaderd: niet wie vallen af, maar wie gaan absoluut 
door. Na veel vijven en zessen werden dat: de Hermitage, het Ronald McDonald Centre, het 
Jozef Gezondheidscentrum en BK City. De strijd voor de laatste plek bij de genomineerden ging 
uiteindelijk tussen een nieuwe daltonbasisschool in Hengelo, die miraculeus in een bestaande 
kerk werd ingepast, en de vrijstaande Villa Welpeloo in Enschede-Roombeek in particulier 
opdrachtgeverschap, waarbij gebruik werd gemaakt van bestaande (bouw)materialen. 
Laatstgenoemd project was een van de weinige voorbeelden van architectuur van een nieuwe 
generatie architecten die getuigden van andere opvattingen. Wat bij de afweging ten slotte 
de doorslag gaf, was de vergelijking van de geleverde prestatie door respectievelijk twee  
particulieren bij het ontwikkelen van hun eigen woonhuis op een vrije kavel en het school-
bestuur van een kleine school die het niet alleen was gelukt een nabijgelegen karakteristieke 
kerk te behouden, maar ook om daar de eigen school in te huisvesten. De school won, de vijf 
genomineerde opdrachtgevers en hun project waren vastgesteld.

Genomineerden

Na een korte pauze werd het resultaat in alle rust in ogenschouw genomen.23 Een jurylid zei: 
‘Als niemand echt tevreden is, dan hebben we het goed gedaan.’ Maar na een korte stilte 
merkte een ander jurylid toch op: ‘Ik vind het wel heel jammer dat er geen woonproject bij zit. 
Het particulier opdrachtgeverschap is nu voor de architectuur heel belangrijk, er is een belang-
rijke emancipatie van het wonen nodig op dit moment. De jongerenhuisvesting in Den Bosch 
was wat dit betreft nog het meest bijzonder.’ Maar reden voor een heroverweging was dit 
niet, zeker toen bleek dat er zes woonprojecten bij de laatste vijftien, dus in het boek over de 
Gouden Piramide 2010, bleken te zijn terechtgekomen.
Een kort resumé van de projecten van de door de jury genomineerde opdrachtgevers in de 
volgorde van de excursie.

Stichting Hermitage aan de Amstel met Hermitage Amsterdam

Eind jaren negentig ontwikkelde de bekende culturele ondernemer Ernst Veen, directeur van 
De Nieuwe Kerk in Amsterdam, de eerste plannen om in het ‘oude vrouwenhuis’ aan de 
Amstel uit 1683 een dependance te vestigen van het beroemde Hermitage Museum in  
Sint-Petersburg. Na een voorbereidingsperiode werd architect Hans van Heeswijk, via een 
selectieprocedure, gekozen als hoofdarchitect. In twee jaar was de ‘omvorming’ van de 
Amstelhof, na een soepel en efficiënt verlopen bouwproces, een feit. Het private initiatief heeft 
geleid tot een nu al veelbezocht museum met een doelgerichte en verzorgde architectuur  
die recht doet aan de classicistische opzet van het oude gebouw.

Museum Hermitage Amsterdam
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De genomineerden hadden in alle gevallen veel moeite gedaan de ontvangst goed te laten 
verlopen. Vaak waren uitgebreide ontvangstcomités samengesteld, meestal bestaande uit:  
de opdrachtgever(s), de projectarchitect, een vertegenwoordiger van de gemeente, een directie-
lid belast met de exploitatie, een bouwadviseur en de financieel verantwoordelijke. Maar ook 
de gebruikers waren óf bij de organisatie van de ontvangst betrokken óf konden bij de rond-
gang informeel worden aangesproken. 
De bezoeken duurden twee à drie uur en kenden hetzelfde verloop.24 Eerst werd door de ver-
tegenwoordigers van het project een exposé verzorgd over initiatief, opzet en verloop van het 
ontwerp- en bouwproces, daarna volgde de rondleiding, waarbij al snel groepjes werden 
gevormd van juryleden en specifieke deskundigen. Na afloop was er tijd ingeruimd voor het 
beantwoorden van opgekomen vragen van de juryleden. Dat waren vaak spannende momenten. 
Omdat de juryleden een verschillende achtergrond hadden (architectuur, journalistiek, open-

wederopbouwmonument, werd de transformatie voltooid. De architect is er in geslaagd het 
kloostergebouw op een inventieve wijze open te maken zonder al te zeer afbreuk te doen aan 
het oorspronkelijke karakter van het complex.

Dr. Schaepmanstichting / basisschool St. Plechelmus met de transformatie van een kerk tot  

de basisschool St. Plechelmus in Hengelo

De directeur van een RK basisschool in Hengelo heeft met veel volharding een proces op gang 
gebracht om een nabijgelegen, leegstaande kerk te benutten om de groeiende school een 
nieuw onderdak te bieden. De architect, specialist in scholenbouw uit de regio, werd een 
vaste bondgenoot die de plannen moest vormgeven. Gekozen werd voor een twee-eenheid: 
de school zou als een nieuw ‘gebouw’ in de oude kerk ingepast worden. De twee ‘afzonderlijke 
identiteiten’ zouden zo maximaal herkenbaar blijven. Er moest jarenlang veel scepsis over-
wonnen worden om het uitzonderlijke scholenproject gerealiseerd te krijgen.

Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige sportcentrum voor jongeren met een  

handicap in Amsterdam 

Het initiatief van een vader van een motorisch gehandicapt kind lag ten grondslag aan het 
gerealiseerde sport- en spelcomplex waar dagelijks duizend sporters en toeschouwers kunnen 
worden ontvangen. Uitgangspunt van de instelling is dat men zich niet laat leiden door de 
beperking, maar door de mogelijkheden van gehandicapte sporters. In het gebouw kunnen 
niet alleen twintig verschillende sporten worden beoefend, ook is er een werk-leerbedrijf voor 
ROC-studenten gevestigd en kunnen jongeren met een Wajong-uitkering er een opleidings-
traject volgen. Om aan te sluiten bij het eigen imago van het stimuleren van jongeren koos de 
opdrachtgever in 2005 de winnaar van de BNA-prijsvraag Jonge Architecten als architect.  
De eis van een optimale visuele communicatie heeft er onder meer toe geleid dat een heel 
transparant sportcomplex met duidelijke kleuraccenten tot stand werd gebracht. Het ideële 
project werd gefinancierd uit sponsoring en donaties.

Excursie

De juryleden konden de plannen inmiddels wel dromen. Vooral natuurlijk die van de laatst 
overgebleven kanshebbers: de genomineerden. Maar toch verheugde iedereen zich bijzonder 
op het bezoek aan de projecten van de vijf nominés. Want hoezeer de inzendingen ook 
inzicht boden in het projectresultaat (drie A3 met foto’s) en het totstandkomingproces (drie 
A4 tekst), het daadwerkelijk rondlopen in en om het gebouw en het spreken met de direct 
betrokkenen voegt niet alleen veel toe, het maakt ook zaken duidelijk die voordien onder-
belicht bleven. Eén project, basisschool St. Plechelmus in Hengelo, zou pas een maand na  
het bezoek worden opgeleverd dus was de jury heel benieuwd ‘wat ze zou aantreffen’. 
Bouwhelmen bleken niet nodig. De realisatie was zover gevorderd dat een oordeel over het 
‘redelijkerwijs te verwachten eindresultaat’ (artikel 10 van het reglement) heel goed mogelijk 
was. Het had zelfs voordelen. Het afwerkingsniveau en de constructie konden ‘in het werk’ 
worden beoordeeld. Slalommend tussen de verstoorde bouwvakkers en wegspringend voor 
vonkenregens van slijpmachines en lasapparatuur werden ernstige debatten gevoerd over 
onder meer de moeilijke beslissingen die moesten worden genomen, de rol van de gemeente, 
het groeiend aantal leerlingen, de relatie met de rest van de wijk, de rol van welstand en 
monumentenzorg, het aankopen van de kerk en de inbreng van de architect. 

Juryleden op excursie: Ronald McDonald Centre (lb), Jozef Gezondheidscentrum (rb en ro) en basisschool St. Plechelmus (lo) 
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Eindberaad

Na twee intensieve dagen kwam de jury bijeen op een locatie aan het IJ om tot de slotsom te 
komen. Het moment waar al maanden naartoe was geleefd: het eindberaad. De voorzitter las 
om te beginnen de drie criteria van het inspirerend opdrachtgeverschap (creativiteit, bezieling, 
deskundigheid) en de (eveneens) drie criteria van architectonische kwaliteit (culturele waarde, 
toekomstwaarde, gebruikswaarde) voor uit de officiële regeling.25 Dat was de meetlat waar-
langs de vijf opdrachtgevers en hun project moesten worden gelegd. En dat gebeurde ook.
Een jurylid voorspelde: ‘Het wordt sowieso een fotofinish. Er is geen gedoodverfde winnaar.’
Dat mocht zo zijn, maar na een kort rondje bleek al snel dat er in ieder geval geen sprake was 
van vijf kanshebbers. De inzending van het Deventer Ziekenhuis werd al vrij vlug weinig kansen 
toegedicht. Het was vooral een ‘architectenproject’, met een niet erg duidelijke inhoudelijke 
inbreng van de kant van de opdrachtgever. Bovendien had de verbouwing van het ziekenhuis-
klooster, ondanks enkele gedurfde ingrepen, de meerderheid van de jury niet erg overtuigd. 
Het is inmiddels een hot item — ‘architectuur en zorg’ — maar dit project was geen winnaar. 
Dat kon al snel geconstateerd worden.
Het volgende project waar langer bij werd stilgestaan, was het Ronald McDonald Centre.  
Puur qua architectuur waarschijnlijk het beste project van de vijf. Praktisch unaniem was er lof 
voor de jonge architect, die een helder en sterk gebouw had ontworpen. ‘Ook een heel precies 
gebouw’, voegde een jurylid eraan toe. ‘Esthetisch en toch doelmatig.’ Bij de criteria ‘toekomst-
waarde’ en ‘deskundigheid opdrachtgever’ kwamen er echter barstjes in het tot dan toe vlekke-
loze imago van de inzending. ‘De balans tussen het investeringsvolume en de exploitatie is 
zoek’, zo klonk de analyse van een jurylid die de ‘toekomstwaarde’ in verband met de optimis-
tische, maar wankele exploitatie minder hoog inschatte. ‘Vaak is veel ambitie een goede zaak, 
maar hier had de opdrachtgever het enthousiasme voor alle schijnbare (financierings)mogelijk-
heden moeten temperen’, zo werd het tweede criterium bij de afweging betrokken.  
‘Ze worstelen met een schaalprobleem, stelde een ander nuchter vast.’ Als de locatie binnen 
Amsterdam idealer zou zijn, dan zou ‘het misschien allemaal wat makkelijker haalbaar zijn’. 
Door het zetten van deze vraagtekens viel dit project als kandidaat voor de Rijksprijs voor 
inspirerend opdrachtgeverschap ook af. 
Over: drie projecten.
De juryleden keken elkaar aan: wat nu? De avontuurlijke en speelse verbouwing van de TU Delft, 
het stijlvolle museum Hermitage aan de Amstel en de wonderlijke inpassing van een dalton-
school in een katholieke kerk uit de jaren vijftig: wat moest het zwaarst wegen? De verschillen 
waren miniem. De voorspeller had gelijk gekregen. Tussen deze drie werd het een fotofinish.
De voorzitter: ‘Dit is de Rijksprijs voor het inspirerend opdrachtgeverschap. Vergeet voor het 
gemak even de zes criteria en laten we ons even puur op dat “inspirerend opdrachtgeverschap” 
concentreren. Welke opdrachtgever heeft als bij een jakobsladder de architect en de rest van 
het bouwteam “naar boven getrokken”? Geïnspireerd tot een topprestatie?’
Na een korte denkpauze gaven de juryleden één voor één de naam van hun favoriet prijs:  
zes juryleden noemden Anneke Kuipers, sinds 1996 de directeur van de RK Basisschool  
St. Plechelmus, een jurylid dacht vooralsnog aan Ernst Veen, de grote animator van de 
Hermitage, maar liet zich overtuigen uiteindelijk ook met ‘Plechelmus’ in te kunnen stemmen.26 
(Voor het juryoordeel over de afzonderlijke projecten van de vijf genomineerden: p. 64)
De juryleden waren enigszins verbluft door de plotselinge versnelling in de besluitvorming. 
Maar algemene instemming met het eindresultaat van deze ‘jurysprint’ overheerste.  

baar bestuur, architectuurgeschiedenis, wetenschap, opdrachtgeverschap) konden veel 
aspecten breed benaderd worden. De heterogene samenstelling van de jury betaalde zich zo 
dubbel en dwars uit.
De discussie werd na het bezoek aan een project in de bus direct voortgezet, maar dan  
uiteraard door de juryleden onderling. Verschillende gevoelens streden daarbij om voorrang: 
enthousiasme, bewondering, teleurstelling, verbazing. Onwillekeurig werd een begin gemaakt 
met de vergelijking van projecten naarmate de excursie vorderde. Vaak werd dit afgekapt met 
de opmerking dat het volgende project ‘alles weer kon veranderen’. Wat doorgaans ook het 
geval was.

Jury voor het eindberaad. V.l.n.r. Ton Idsinga (secretaris), Martien de Vletter, Jaap van Rijs, Thijs Asselbergs, Gert Middelkoop, 
Dieuwke van Ooij, Ira Koers, Willem Smink en Liesbeth van der Pol (rijksbouwmeester, voorzitter)
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 1  Zie: SBR-nieuws, 11 januari 2010.
 2  Zie ook: H. de Haan, ‘Kansen in een barre tijd’, de Volkskrant, 23 april 2010. 
 3  Volgens het reglement (zie: www.goudenpiramide.nl) moet het in te zenden architectuurproject ten principale na  

1 januari 2006 en voor 1 januari 2010 zijn gestart en voldoende zijn gerealiseerd zijn om een beoordeling mogelijk te 
maken van ‘het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat’.

 4  Alleen opdrachtgevers werkzaam bij de rijksoverheid zijn bij de rijksprijs uitgesloten van deelname. 
 5  De inschrijving werd 15 december 2009 geopend en sloot op vrijdag 12 maart om 17.00 uur.
 6  Architectuur Lokaal te Amsterdam is het landelijk kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuur-

beleid. De afhandeling van de inzendingen was in handen van Maaike van Beusekom, medewerker van de stichting.
 7  De Technische Commissie bestond uit: Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal), Ingrid Oosterheerd (publicatie 

Gouden Piramide) en Ton Idsinga (jurysecretaris).
 8  Het totale aantal inzendingen is in het staatje: 97. Geen honderd. De reden hiervan is dat een (oude) inzending uit de 

ronde 2009 is doorgeschoven naar de huidige architectuurronde en vier ingezonden projecten als gebiedsontwikkeling 
werden gekwalificeerd en dus doorverwezen werden naar een latere ronde. Zie verder de projectenlijst achter in dit 
boek.

 9  Zie ook het essay van André van Stigt in dit boek. ‘Hergebruik’ was ook het centrale thema van de Dag van de 
Architectuur dit jaar: van hot naar hergebruik. 

 10  T. Idsinga (red.), De compositie van Nederland (Gouden Piramide 2007), Rotterdam: Uitgeverij 010, 2007, p. 37.
 11  Zie: ‘Overheid en ontwikkelaars willen leegstand kantoren aanpakken’, NRC Handelsblad, 26 mei 2010.
 12  De jurybijeenkomsten vonden plaats in de Bagagehal van Loods 6 in Amsterdam op 15 en 21 april 2010.
 13  Liesbeth van der Pol gaf aan zich — hoewel zij geen stemrecht heeft — toch geheel aan de beraadslagingen te zullen 

onttrekken bij de behandeling van de inzending van opdrachtgevers Far West en Delta Forte, omdat zij de project-
architect was van hun inzending ‘Het Blok van Dok’ in Amsterdam-West.

   Gert Middelkoop meldde dat hij commissaris was bij de ontwikkelaar die het project De Binderij in Amsterdam had 
ingezonden. Verder had Willem Smink als wethouder van Groningen enige betrokkenheid gehad bij de voorfase van 
het project Het Paleis van corporatie Nijestee in Groningen. Van veel ‘grotere afstand’ was de betrokkenheid van  
Jaap van Rijs bij een van de ontwerpende bureaus (MVRDV) van de inzending BK City in Delft en het dienstverband als 
docent van Thijs Asselbergs en Gert Middelkoop bij respectievelijk de inzenders TU Delft en de Universiteit van 
Amsterdam.

   Een ander procedureel punt was het toetsen van de inzendingen op het thema van deze prijsronde: architectuur.
   Vier projecten werden als gebiedsontwikkeling gekwalificeerd en de inzendingen werden ‘doorgeschoven’ naar 

komende rondes van de Gouden Piramide met dit thema, zoals 2011 of 2013. Zie de projectenlijst achter in dit boek voor 
de betreffende projecten.

 14  Zoals de regeling aangeeft, moet de beoordeling geschieden op basis van twee aspecten: de inbreng van de opdracht-
gever en het projectresultaat. Nader uitgewerkt:

  Criterium A: Het inspirerend opdrachtgeverschap
   De omschrijving van inspirerend opdrachtgeverschap werd bij de instelling van de Rijksprijs de Gouden Piramide  

opgehangen aan drie trefwoorden: creativiteit, deskundigheid en bezieling. Respectievelijk:
  1  Een goed opdrachtgever is niet snel voor één gat te vangen. De hindernissen zijn doorgaans talrijk. Vindingrijkheid 

bij het vinden van steeds nieuwe oplossingen is dus een vereiste. Het bouw- en ontwerp proces verloopt zelden 
rechtlijnig en eenparig. Ook de opdrachtgever moet het kunnen opbrengen steeds maar tegenvallers en teleur-
stellingen te overwinnen, door met creatieve oplossingen te komen.

  2  Deskundigheid is wat men bij aanvang heeft (bijvoorbeeld als professioneel projectontwikkelaar) of tijdens het  
proces kan verwerven. Dus werkende weg. Het is de verstandelijke component van de drie. In de bouw — met zijn 
aanzienlijke budgetten — geen overbodige luxe. Maar ook hoort bij ‘deskundigheid’ het goed op waarde kunnen 
schatten van de adviezen van de ontwerper. En het verdedigen van de uitgezette koers, of juist het aanpassen  
hiervan als gevolg van voortschrijdend inzicht. 

  3  De bezielende factor — niet alleen ten opzichte van de architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect, maar 
ook al die andere betrokkenen, zoals de aannemer, de installateur, de constructeur, de gemeentelijke diensten, de 
bouwadviseurs, omwonenden — moet ‘het vuur laten branden’. Daar is een positieve vorm van eigenwijsheid voor 
vereist. Het geloven in een gematerialiseerde droom. Deze essentiële factor van de bezieling valt goed beschouwd 
als de brandstof van het hele totstandkomingproces te beschouwen.

  Criterium B: De architectonische kwaliteit van het project
  De samenstellende factoren zijn:
  1 De culturele waarde.
    Dit begrip verwijst naar criteria als het vaktechnisch kunnen, originaliteit, de zeggingskracht van een ontwerp, het 

standpunt dat de ontwerper vertolkt. Het impliceert tevens de cultuurhistorische factor en de belevingswaarde.
  2 De gebruikswaarde.
    Voldoet het ontwerp aan de beoogde bestemming? Wordt de doelstelling van het project maximaal gehaald?
  3 De toekomstwaarde.
    Bezit het project voldoende duurzaamheid en flexibiliteit, zowel wat betreft het (toekomstige) gebruik, de ecologische 

vereisten als de financiële waarde? Heeft het ontwerp de potentie in zich tot ‘monument’ uit te groeien?
 15  De volgende opdrachtgevers hadden ingezonden: gemeenten (9), combinaties / ontwikkelende bouwbedrijven (12), 

corporaties (18), onderwijsinstellingen (8), particulier opdrachtgevers (20), collectieve opdrachtgevers / VvE (1), eigen 
bedrijfshuisvesting (23), stichtingen (7) en overige (3).

 16  Zie ook: Architectuur van de ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997 – 2000, p. 12.
 17  Als voorbeelden: de projecten met nummer 22, 25, 26, 30, 38, 40, 51, 60, 66, 67, 81, 97 (zie projectenlijst achter in boek).
 18 Zie pagina 34.
 19 De realisatie was in handen van architect Sytze Visser.
 20 Zie bij ingezonden projecten: de projecten met nummers 1, 8, 15, 20, 41, 59, 62, 63, 67, 92. 
 21 Zie het hoofdstuk ‘Projecten’ in dit boek.
 22  Er was enige discussie over de gemelde betrokkenheid ‘op afstand’ van juryleden Jaap van Rijs en Thijs Asselbergs  

met betrekking tot BK City. Besloten werd dat beiden gewoon zouden deelnemen aan de debatten om geen scheve  
verhoudingen te krijgen bij de onderlinge afweging. Bovendien was de betrokkenheid van beiden te minimaal om  
uitsluiting zelfs maar te overwegen. Desalniettemin hebben juryleden Jaap van Rijs en Thijs Asselbergs zich in de  
voorfase van de jurering terughoudend opgesteld bij de beoordeling van de inzending BK City.

 23  Plaatsvervangend voorzitter Thijs Asselbergs nam bij de afronding de taak van Liesbeth van der Pol over, die verplich-
tingen elders had.

 24 De excursie van de jury vond plaats op 26 en 27 mei 2010.
 25 Zie noot 14.
 26  Jurylid Willem Smink was bij het bezoek aan de St. Plechelmusschool niet aanwezig, maar liet zich overtuigen door  

de andere juryleden. Voor het aanwijzen van de juryfavoriet zou zijn stem bij een totaal van zeven uiteraard ook niet 
doorslaggevend zijn geweest.

Deze opdrachtgever was dé inspirerende opdrachtgever van de Gouden Piramide 2010. 
Anneke Kuipers kreeg acht jaar geleden het idee haar groeiende basisschool te gaan huisvesten 
in de nabijgelegen leegstaande kerk. Zo konden twee vliegen in één klap worden geslagen. 
Haar school kreeg de benodigde uitbreiding ‘dicht bij huis’ en de vertrouwde Heilige Hartkerk, 
een voorbeeld van de Bossche School, bleef behouden. Ze was vervolgens met een bewonders-
waardige taaiheid en vindingrijkheid haar doel gaan bevechten en kon uiteindelijk haar 
bestuur, de gemeente en aannemingsbedrijf Morssinkhof, de eigenaar van de kerk, van de 
haalbaarheid van haar droom overtuigen. Met groeiende deskundigheid, creativiteit en vooral 
veel bezieling heeft ze, met steun van Rob Malag van de Dr. Schaepmanstichting, de gemeente 
en architect Ronald Olthof, het onmogelijke waargemaakt. Een prestatie van formaat van 
iemand die dit allemaal voor het eerst deed.
Daarom machtigde de jury de voorzitter dan ook unaniem om de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te adviseren de Rijksprijs voor inspirerend opdracht-
geverschap, de Gouden Piramide 2010, formeel toe te kennen aan de Dr. Schaepmanstichting /  
basisschool St. Plechelmus en de gemeente Hengelo. In de wetenschap dat de directeur van 
de daltonbasisschool, Anneke Kuipers, de bezielende kracht was achter dit even verrassende 
als ingenieuze scholenproject.
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Anneke Kuipers (St. Plechelmus) en Rob Malag (Dr. Schaepmanstichting)
Basisschool St. Plechelmus, Hengelo

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Adrie Mouthaan
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V.l.n.r. Dirk Jan van den Berg en Wytze Patijn
BK City, Delft

Ernst Veen
Museum Hermitage Amsterdam
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V.l.n.r. Onno Adolfs, Adri Bleeker en Dennis Gebbink
Ronald McDonald Centre, Amsterdam

Jeroen Kleinjan
Jozef Gezondheidscentrum, Deventer



Projecten
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Winnaar

‘Voor een opdrachtgeversprijs is dit een 24-karaatsproject’, vond een opgetogen jurylid na het 
bezoek aan basisschool St. Plechelmus in Hengelo. Grote aanjager van het bijzondere project 
was de directeur van de school, Anneke Kuipers, die in 2002 de brainwave kreeg de noodzake-
lijke nieuwbouw van de school in de nabijgelegen leegstaande Heilige Hartkerk onder te brengen. 
Zo kon én het markante kerkgebouw, waarvoor de sloopplannen al klaarlagen, worden behouden 
én in de eigen, vertrouwde buurt de nieuwbouw voor de daltonschool worden gerealiseerd. 
Met een bewonderenswaardige taaiheid wist ze in een periode van vier jaar het team van haar 
school, het bestuur, ouders van leerlingen, buurtbewoners en ook de gemeente voor haar  
onorthodoxe plan te winnen.
Met de in 2004 ingeschakelde architect Ronald Olthof ging ze een hecht duo vormen. Twee zielen, 
één gedachte, in haar eigen woorden. De architect had voor eigen rekening een plan gemaakt 
om de school in de kerk in te passen. Dit ontwerp heeft een belangrijke rol gespeeld om de  
twijfelaars te overtuigen van de haalbaarheid van het plan. Werkendeweg kwamen de directeur 
en de architect tot een nieuwe typologie voor de daltonschool. Opdrachtgever Kuipers dacht 
daarbij vooral vanuit haar onderwijsideaal, de architect moest deze denkbeelden vervolgens 
vertalen in een ontwerp en daarbij ook nog een goed evenwicht zien te vinden tussen het  
respecteren van de kerk in de stijl van de Bossche School en de benodigde functionele aanpas-
singen voor licht, geluid en structuur.
‘Als er bij één project van deze ronde sprake was van synergie tussen opdrachtgever en architect, 
dan is het wel in dit geval’, zo constateerde de enthousiaste jury. Directeur Anneke Kuipers 
bewijst dat bezieling, creativiteit en een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap 
niet voorbehouden zijn aan mensen die hiervoor ‘hebben doorgeleerd’. Haar volhardende inzet, 
in samenwerking met haar bestuur en de gemeente, maakt duidelijk dat het geloof in een ideaal, 
een droom, tot ongekende prestaties kan leiden. Dat stemt bijzonder hoopvol. De Rijksprijs voor 
inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2010, is hiervoor de terechte bekroning.

Juryoordeel

Dr. Schaepmanstichting / basisschool St. Plechelmus  
en gemeente Hengelo St. Plechelmusschool in  
Hengelo, transformatie van kerk tot schoolgebouw 
Ontwerper Ronald Olthof / Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten Aannemer Morssinkhof Bouw  
Planvorming en realisatie 2004 – 2010

Gang en speelzone tussen de klaslokalen en de buitenmuur 
van de voormalige kerk
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Met de komst van directrice Anneke Kuipers verandert er 

veel voor de RK Basisschool St. Plechelmus in Hengelo 

(Overijssel). Na haar aantreden in 1996 krijgt ze in een paar 

jaar tijd de school weer op de kaart. Met niet-aflatend 

enthousiasme weet ze het dalende aantal leerlingen terug 

te dringen en een hecht onderwijsteam te vormen. Na het 

ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsvisie wordt het 

certificaat ‘daltonschool’ binnengehaald. De school krijgt 

een betere naam en het leerlingenaantal neemt toe. Waar 

halverwege de jaren negentig met ruim honderd leerlingen 

nog lokalen leegstaan, krijgt de school aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw met ruimtetekort te kampen. Op de 

vraag om extra lokalen wordt door de gemeente in eerste 

instantie lauw gereageerd. Ze zijn niet echt overtuigd van 

de positieve prognoses van de school en hebben zelfstandige 

herstructureringsplannen opgesteld voor het omliggende 

gebied, de rustige vooroorlogse wijk ’t Wilbert. Na uitgebreid 

overleg herziet de gemeente haar standpunt en worden de 

eerste noodlokalen geplaatst. Maar de school blijft groeien 

en binnen korte tijd is er weer behoefte aan extra lokalen.

In 2004 geeft de Dr. Schaepmanstichting (de overkoepelende 

stichting ter behartiging en instandhouding van het katholiek 

primair onderwijs in Hengelo) architect Ronald Olthof van 

architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den 

Dobbelsteen opdracht om te inventariseren hoe de 

bestaande school kan worden uitgebreid. In een gesprek 

met directrice Kuipers wordt al snel duidelijk dat beiden 

mogelijkheden zien om de naastgelegen Heilige Hartkerk te 

benutten als nieuwe huisvesting. Door de voormalige kerk 

te transformeren in een brede school kan het karakteristieke 

gebouw een cultuurhistorische en maatschappelijke rol in 

de wijk blijven vervullen. Toen in 2002 bekend werd dat  

de kerk leeg kwam, had Kuipers dit idee al eens bij het 

stichtingsbestuur geopperd. Het toenmalige bestuur deelde 

haar visie en enthousiasme echter niet. De kerk werd 

ondertussen verkocht aan een aannemersbedrijf, dat na 

sloop zes woningen op het vrijgekomen terrein wilde  

realiseren. Maar voor de sloop in gang werd gezet, maakte 

Olthof naast het gevraagde uitbreidingsplan, voor eigen 

rekening, een studieontwerp voor een dertienklassige 

basisschool in het voormalige kerkgebouw. 

Het nieuwe bestuur van de Dr. Schaepmanstichting wordt 

door Olthofs ontwerpschetsen overtuigd van de kansen voor 

nieuwbouw van de school in de kerk en geeft de architect 

de opdracht om het ontwerp verder uit te werken. Met de 

nader ontwikkelde plannen wordt ook de gemeente over-

tuigd. Ook omdat het plan voorziet in bijkomende positieve 

aspecten voor de directe omgeving van de voormalige kerk. 

Want niet alleen wordt een fraai gebouw behouden, ook 

wordt met de herontwikkeling een impuls aan de enigszins 

in verval geraakte buurt gegeven.

De opmerkelijke herontwikkeling van de kerk tot een basis-

school kost uiteindelijk wel meer dan een uitbreiding van 

de bestaande school of nieuwbouw op een andere plek.  

De meerkosten worden door de gemeente en de stichting 

gezamenlijk gedragen. De gemeente ondersteunt de ambitie 

van de school vanuit het beleid om zo veel mogelijk her-

bestemmingsprojecten te ondersteunen. Wel wordt het  

ontwerp nader onder de loep genomen om waar mogelijk 

nog bezuinigingen door te voeren. Zo worden kostbare 

gebogen glazen wanden vervangen door rechte houten 

wanden en grote raampartijen, en zijn de rijdende  

garderobe- en opbergkasten door architect en de ouders  

in de zomervakantie zelf gemaakt.

De buurt is blij en enthousiast over de plannen. De om-

wonenden waarderen het dat de kerk behouden blijft en 

bovendien zijn ze welkom in het stiltecentrum in de 

(behouden) oude kapel. De eigenaar van de kerk is ook 

akkoord met de herbestemmingsplannen; in ruil voor de 

kerk krijgt de aannemer het oude schoolgebouw van de 

gemeente om dit op een later tijdstip te herontwikkelen. 

Net voor de zomervakantie in 2009 moet nog een laatste 

hobbel worden genomen. Een buurtbewoner die vlak naast 

de kerk woont, dient alsnog bezwaar in tegen de bouw-

plannen. De bewoner draait nachtdiensten en verwacht 

geluidsoverlast van het toekomstige schoolplein. Na overleg 

en een aanpassing van de terreininrichting kan er na bijna 

zeven jaar dromen toch eindelijk worden gebouwd.

De kerk, een ontwerp uit 1954 van architect Johannes 

Sluijmer, heeft geen monumentstatus maar is een mooi 

voorbeeld van de architectuur van de Bossche School.  

De sobere architectuur van de kerk, het mooie metselwerk 

en de glas-in-loodramen zijn gerespecteerd en behouden. 

In de buitenmuren zijn de voor de school noodzakelijke 

ingrepen met een witmetalen omlijsting geaccentueerd. 

Twee losstaande volumes in de kerk bieden plaats aan de 

functies van de school: in het middenschip tussen de zuilen 

met boogstelling staat een rechthoekige doos met tien 

lokalen en een speellokaal, een tweede volume met twee 

lokalen boven de kantoren op de begane grond bevindt zich 

op de plek van het vroegere oksaal (de orgelgalerij bij de 

hoofdentree). Een lange middengang op de verdieping  

verbindt de beide volumes en de lokalen.

Bijzonder zijn de verwerkingsruimten op de tweede verdie-

ping. Deze ruimten bevinden zich boven de verbindingsgang 

en steken als brede (leer)balkons uit in de hoge lokalen op 

de eerste verdieping. Per lokaal kan via een smalle trap de 

desbetreffende verwerkingsruimte worden bereikt.  

De exterieurs van beide volumes zijn wit en in hout en glas 

uitgevoerd en onderscheiden zich duidelijk van het 

bestaande kerkinterieur. Binnen de volumes zijn de school-

ruimten fris en in eigentijdse kleuren uitgevoerd, passend 

bij de ervaringswereld van kinderen.

Op de begane grond zijn de koorgangen vrijgehouden.  

Ze fungeren als gang en tevens als extra speel- en leerruimte. 

Ter hoogte van de lokalen zijn grote raam- en deurpartijen 

in de zijmuren van de kerk geplaatst. Vanuit de lokalen  

kunnen de kinderen met drie traptreden het schoolplein 

betreden, dat zich aan weerszijden van het gebouw 

bevindt. De trap kan als tribune worden gebruikt tijdens 

het buitenonderwijs.

Het dertiende lokaal is in nieuwbouw uitgevoerd en staat 

haaks op de westgevel van de kerk. Het schoolplein aan 

deze kant van de kerk krijgt hierdoor een besloten karakter. 

Dit lokaal is ook buiten schooltijden door buurtverenigingen 

te gebruiken omdat het apart af te sluiten is. 

De kwaliteit van het herbestemmingsproject en de succes-

volle samenwerking tussen de school en de gemeente is  

in 2008 al gehonoreerd met een tweede prijs voor ‘Erfgoed  

op eigen benen’, een prijsvraag uitgeschreven door het 

VSBfonds in het kader van het landelijk Jaar van het 

Religieus Erfgoed.

Entreezijde St. Plechelmusschool
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1  Klaslokaal eerste verdieping, boven de kantoren bij de hoofdingang
2  Klaslokaal eerste verdieping, tussen de zuilen. De verwerkingsruimten 

steken als brede (leer)balkons uit in de hoge lokalen.

2

1

Tweede verdieping

Dwarsdoorsnede

Begane grond

Eerste verdieping
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1  Het rechthoekige lokalenblok in het middenschip heeft uitsparingen  
voor de bestaande zuilen

2  Het speelplein aan de noordzijde van de school, met op de achtergrond 
de voormalige kapel met mediatheek en stilteruimte 

3  Overloop en verwerkingsruimte op de tweede verdieping

3

2

1
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Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde 
BK City in Delft
Ontwerpers Job Roos / Braaksma & Roos Architectenbureau, Diederik Fokkema / Fokkema & Partners Architecten, Herman Kossmann /  
Kossmann.dejong, Winy Maas / MVRDV, Mick Eekhout / Octatube International, Jan Jongert / 2012Architecten Aannemers Formabouw, 
G.B. van Hoek, Meesterbouw, Eekhout Bouw Planvorming en realisatie 2008 – 2009

Nood breekt wet. Dit credo is zeker van toepassing geweest bij de herhuisvesting van de faculteit 
Bouwkunde, nadat op 13 mei 2008 door een catastrofale brand het oude faculteitsgebouw 
werd verwoest. Slechts tien dagen na de brand werd op basis van tien criteria besloten om voor 
huisvesting te kiezen in het tachtig jaar oude hoofdgebouw van de TU. De ‘bouwkundegemeen-
schap’ stond toen voor de opgave de eigen leer- en werkomgeving te ontwerpen die geschikt 
moest zijn voor atelieronderwijs. Als projectarchitecten werden ontwerpers aangetrokken die 
op enigerlei wijze al bij de faculteit en het oude hoofdgebouw waren betrokken. Het College 
van Bestuur, in de persoon Dirk Jan van den Berg, en de decaan bouwkunde, architect Wytze 
Patijn, vormden het opdrachtgeverstandem. In no time werd een slagvaardige projectorganisatie 
in elkaar gezet. Bij de invulling werd logischerwijs geput uit de aanwezige deskundigen. Vooral 
hoogleraar bouwmanagement Hans Wamelink en facilitair manager Dennis Cruyen vervulden 
een essentiële rol bij de organisatie van de werkzaamheden.
De tijdsdruk — binnen een jaar moest de ingewikkelde operatie volbracht zijn — werd aangewend 
om mogelijk te maken wat eigenlijk niet kon. Het was work in progress. Onder druk bleken heel 
wat theorieën over bouwmanagement vloeibaarder te zijn dan voordien gedacht. Veel werkzaam-
heden konden bijvoorbeeld naast elkaar in plaats van achter elkaar plaatsvinden en prijsafspraken 
werden soms gemaakt op basis van maquettes.
In het ontwerp werd de structuur van het bestaande gebouw uitgebuit en omgevormd tot een, 
volgens de jury, ‘middeleeuwse stad qua loopafstanden’. Interactie en communicatie waren 
voor het ontwerp centrale begrippen. De licht chaotische, ‘vitaliserende’ vormgeving blijkt prima 
te werken: men ‘móet elkaar wel tegenkomen’. De studentengemeenschap (‘een mierenhoop’) 
blijkt te floreren in deze sfeer van dynamiek.
De jury was vol lof over de enorme prestatie die is geleverd. Het tactisch leiderschap van beide 
opdrachtgevers was van grote klasse. Maar men heeft natuurlijk ontegenzeggelijk baat gehad 
bij de al aanwezige expertise ‘in huis’. Wat een jurylid bracht tot de opmerking: ‘Als het hier niet 
zou lukken, waar dan wel in Nederland?’ Maar de oprechte bewondering was er niet minder om.

Juryoordeel

Het terras van het restaurant Ketelhuis
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singen van het oude faculteitsgebouw betrokken, maar wel 

bij herontwikkeling van het hoofdgebouw aan de Julianalaan; 

het plan om hier 170 appartementen te realiseren lag al klaar. 

Met hun expertise over de gebouwstructuur, de draag-

constructie, de te volgen procedures voor de uitvoering en 

hun al opgebouwde relatie met de gemeente Delft maken 

ze het ontwerpteam compleet. Bureau 2012Architecten is 

later aan het team toegevoegd en ontwierp de espressobar 

STERK. Het ‘sterrenteam’ van ontwerpers kon zo snel  

worden samengesteld omdat de zogeheten ‘dwingende 

noodzaak’ een Europese aanbesteding overbodig maakte. 

Het idee voor BK City’s ‘hoofdstraat’, een grote horizontale 

ontsluitingsas, komt van Job Roos van Braaksma & Roos 

Architecten. Hij had eerder een soortgelijke straat voor hun 

woningbouwplan in het gebouw bedacht. Deze as verbindt 

de oostvleugel, de westvleugel en de zuidserre met het hart 

van het gebouw. De zuidserre, inclusief de maquettehal, legt 

de verbinding met het restaurant. Het nieuwe faculteits-

gebouw bestaat uit bijna 500 volledige werkplekken voor 

medewerkers, ruim 1500 studentenplekken in ontwerp-

ateliers (inmiddels meer dan 1900), binnenstraten, ontmoe-

tingsplekken en pleinen, heeft grote gekleurde muurvlakken 

en onafgewerkte plafonds en is gestoffeerd met een zeer 

ruime selectie van moderne meubels (geleverd door Vitra): 

een ware stad voor de Bouwkundegemeenschap in Delft.

Het nieuwe gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU 

Delft ‘BK City’ is onder leiding van decaan Wytze Patijn en 

het College van Bestuur (met name voorzitter Dirk Jan van 

den Berg) een bruisend centrum voor werken, leren en het 

uitwisselen van kennis en ervaringen geworden. Het gebouw 

is een bijenkorf vol activiteiten. Zo wordt er atelieronder-

wijs gegeven, zijn er grote zalen met studieplekken voor de 

studenten, is er een tentoonstellingsruimte en zijn er talloze 

ruimten om te flexwerken gecreëerd. De inrichting van de 

nieuwe faculteit lijkt het resultaat van een lang ontwikkel- en 

bouwproces, maar niets is minder waar. De omvangrijke 

verbouwing werd in slechts één jaar gerealiseerd. 

Toen op 13 mei 2008 de faculteit Bouwkunde aan de 

Berlageweg uitbrandde, ging men direct op zoek naar een 

meer permanente huisvesting om te voorkomen dat de 

komende generaties studenten geen adequate opleiding 

bouwkunde in Delft zouden kunnen volgen. Terwijl onder-

tussen de noodhuisvesting werd gerealiseerd, werden  

binnen twee weken meerdere opties bekeken die aan de 

gewenste capaciteit voldeden. De locaties moesten aan de 

volgende eisen voldoen: dicht bij de ‘oude’ campus liggen, 

bereikbaar zijn met openbaar vervoer, fiets en auto, 

geschikt zijn voor een behuizing van minimaal vier à  

vijf jaar en beschikbaar zijn op 1 september 2008. 

Op 23 mei 2008 wordt gekozen voor het voormalige TU 

Hoofdgebouw aan de Julianalaan in Delft. Dit wat sobere 

academische monument had al tachtig jaar bewezen een 

geschikt universiteitsgebouw te zijn. Wel moest het interieur 

drastisch worden aangepakt om de studenten een creatievere 

en passender omgeving te kunnen bieden. 

Met eenzelfde voortvarendheid is de bouwkundige omvor-

ming van het statige gebouw ter hand genomen. Voor de 

opzet van de nieuwe faculteit worden bestaande en op de 

plank liggende nieuwe ideeën en projecten voor het vak-

onderwijs gecombineerd. Kern van de opdracht is ruimten 

te creëren waarin het atelieronderwijs maximaal wordt 

gefaciliteerd. Door de communicatie tussen studenten en 

docenten van de verschillende jaren te bevorderen, moet er 

een vruchtbaarder uitwisseling van ideeën en ervaringen 

binnen de faculteit tot stand worden gebracht. In de oude 

situatie kwam de student alleen voor overleg met de 

docent naar de faculteit, werken ‘deed je thuis’. Goede, 

ruime werk- en ontmoetingsplekken waren in het oude 

gebouw nauwelijks aanwezig. Voor het goed functioneren 

van Bouwkunde diende dit nodig te veranderen.

De dwingende opdracht was de nieuwe huisvesting in de 

zomer van 2009 gereed te hebben. Om dit op zo’n korte 

termijn te realiseren, werd met grote beslistheid en veel 

improvisatievermogen een kundige en slagvaardige project-

organisatie op poten gezet. Ervaring en kennis van zaken 

hebben een grote rol gespeeld bij de keuze van de inge-

schakelde experts. Ze werden betrokken vanuit het eigen 

vastgoed en facilitair management van de TU Delft en de 

wetenschappelijke staf van de faculteit Bouwkunde. Verder 

werden er ook externe partijen ingeschakeld met specifieke 

kennis. Het bouwteam was ervan doordrongen dat zowel 

het programma, het ontwerp als de uitvoering (constructief 

en facilitair) bijna tegelijkertijd moest worden opgestart, 

wilde deze bliksemoperatie kunnen lukken. De bureaucratie 

werd tot een minimum beperkt, flexibiliteit en eigen initiatief 

waren de toverwoorden. Op 2 juni 2008 startten alle project-

teams met hun werkzaamheden.

De communicatielijnen worden kort gehouden en er wordt 

‘snel geschakeld en geleverd’. Door het aanwezige enthou-

siasme voor deze mission impossible wordt de herbestem-

mingsoperatie in een jaar tijd volbracht. De inzet van alle 

betrokken partijen was honderd procent. Dennis Cruyen, de 

voorzitter van het facilitair uitvoeringsteam vat het aldus in 

een verslag samen: ‘Rebuilding Bouwkunde na de brand 

was door de enorme motivatie, teamspirit en het verant-

woordelijkheidsgevoel van velen bijna een “way of life”. 

Dagen, nachten, weekeinden doorwerken. Maanden- en 

maandenlang. Falen was geen optie, niemand wilde de 

zwakke schakel zijn.’ 

Onder leiding van Wytze Patijn heeft het ontwerpteam  

‘the BK City Five’ het pand heringericht. Het merendeel van 

het team was al betrokken bij de ideevorming en de plannen 

voor aanpassingen in het oude Bouwkundegebouw aan de 

Berlageweg. Fokkema & Partners Architecten voerde een 

huisvestingsstudie uit naar de nieuwe atelier- en werkplek-

concepten voor het oude gebouw en werkt in het verlengde 

daarvan voor BK City het programma en interieur uit. 

Kossmann.dejong was bezig met ontwerpen voor de 

publieke ruimten en ontwerpt de ‘interieur specials’ in de 

nieuwe huisvesting, zoals het restaurant Ketelhuis. MVRDV 

was in het oude gebouw aangetrokken voor de inrichting 

van de dertiende verdieping voor eigen ateliers en de Delft 

School of Design en maakt bij de oostserre een oranje tribune 

en de atelierwerkruimten. Octatube International was bij 

de ‘oudbouw’ al gevraagd voor het ontwerpen van serres en 

krijgt dan in het nieuwe gebouw eveneens de verantwoorde-

lijkheid voor de technische ontwerpen voor de nieuw te 

bouwen serres. Deze serres leveren de benodigde extra 

vierkante meters. 

Architectenbureau Braaksma & Roos Architecten vervult de 

coördinerende functie. Dit bureau was niet bij de aanpas-

Luchtopname BK City aan de Julianalaan, september 2009
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Tweede verdieping

1  BK City’s ‘hoofdgang’, een horizontale ontsluitingsas die  
de verschillende gebouwdelen met het hart van het gebouw 
verbindt

2 MVRDV, Oostserre met oranje tribune (The Why Factory)
3 2012architecten, espressobar Sterk
4 Fokkema & Partners Architecten, bibliotheek
5 Kossmann.dejong, restaurant Ketelhuis

4

2

1

3

5

Begane grond

Eerste verdieping
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1 Atelierwerkruimten in de Zuidserre
2 Leslokaal
3  Studieplekken (Delft School of Design) op tweede verdieping
4 Conferentiezaal

1

2

3

4
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Stichting Hermitage aan de Amstel Museum 
Hermitage Amsterdam
Ontwerpers Hans van Heeswijk, Dick de Gunst, Stephanie Haumann / Hans van Heeswijk Architecten, Evelyne Merkx, Abbie Steinhauser /  
Merkx+Girod architecten, Michael van Gessel Landschapsarchitect Aannemer De Nijs en Zonen Planvorming en realisatie 2004 – 2009

In hartje Amsterdam, aan de Amstel niet ver van het Waterlooplein, bevond zich eeuwenlang 
een ‘Oude mannen- en vrouwenhuis’, later de Amstelhof genoemd. Het complex voldeed in de 
jaren negentig niet meer aan de eisen voor goede zorgverlening, waarna de gemeente het 
gebouw aankocht. 
De directeur van Stichting De Nieuwe Kerk, Ernst Veen, had het plan opgevat om in Amsterdam 
een dependance van het wereldberoemde Hermitage Museum in Sint-Petersburg te vestigen en 
liet een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor huisvesting in de Amstelhof. In 2002 werd in 
gebouw Neerlandia, dat eind negentiende eeuw als uitbreiding bij de Amstelhof werd 
gebouwd, een klein ‘proefmuseum’ gerealiseerd om onderzoek te doen naar de levensvatbaar-
heid van het idee. In 2007 werd het hele complex door de Stichting Hermitage aan de Amstel 
aangekocht en werd begonnen met de ingrijpende verbouwing van het classicistische gebouw 
en het binnenterrein.
Cultureel ondernemer Veen wist de financiering, op enkele incidentele subsidies na, privaat te 
regelen, wat gezien het aanzienlijke bedrag een grote prestatie is. Behalve van zijn uitgebreide 
netwerk maakte hij daarbij optimaal gebruik van het prestige van de Hermitage en de fantastische 
locatie in Amsterdam.
In een strak georganiseerd ontwerp- en bouwproces — de datum van de opening werd van 
tevoren vastgesteld — werd het obsolete ‘armenhuis’ door architect Hans van Heeswijk en  
interieurarchitect Evelyne Merkx omgetoverd in een mooi en prima functionerend, klassiek  
aandoend museum. De rust van de oorspronkelijke bleekvelden op het binnenterrein is in het 
landschapsontwerp van Michael van Gessel teruggebracht.
De jury had respect voor de keuze van opdrachtgever en architect om zich terughoudend op te 
stellen ten opzichte van de tentoon te stellen (prachtige) kunst. De keerzijde is dat de architectuur 
daardoor wat vlak is geworden, waarbij de jury vragen stelde over het moment van inschakeling 
van de interieurarchitect. Concluderend kwam men tot de uitspraak: ‘Een superprestatie om  
dit voor elkaar te krijgen, gezien ook de scherpe museale eisen uit Sint-Petersburg, maar de 
architectonische vernieuwing had iets expressiever gemogen. 

Juryoordeel

Binnentuin Museum Hermitage Amsterdam  
naar ontwerp van Michael van Gessel

Amstelzijde Museum Hermitage Amsterdam
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De Hermitage Amsterdam, de dependance van Hermitage 

Museum in Sint-Petersburg, opent op 19 juni 2009 zijn  

deuren in aanwezigheid van koningin Beatrix en de Russische 

president Dmitri Medvedev. Vanaf die dag stromen de 

bezoekers in groten getale toe. Na de eerste honderd dagen 

zijn er al meer dan 300.000 bezoekers geteld. Binnen een 

halfjaar heeft het museum 630.000 bezoekers over de vloer 

gehad en kan het zich meten met musea als het Van Gogh 

Museum (in 2008 1,5 miljoen) en het Rijksmuseum  

(in 2008 iets minder dan één miljoen bezoekers). Voor 

directeur van De Nieuwe Kerk in Amsterdam en initiatief-

nemer van het Hermitage-project Ernst Veen is deze grote 

belangstelling en waardering een kroon op zijn werk als 

cultureel ondernemer. Logischerwijs is hij ook de directeur 

van de Hermitage Amsterdam geworden. 

Als in 1996 bekend wordt dat de Amstelhof, een meer dan 

300 jaar oud bejaardenhuis, als zorginstelling niet meer 

voldoet en voor de herbestemming bij voorkeur een culturele 

bestemming wordt gezocht, onderkennen Ernst Veen en 

Michail Piotrovsky, directeur van de Hermitage, de uitgelezen 

mogelijkheid om er een permanente dependance van het 

Petersburgse museum te realiseren. Vanaf 1998 krijgt hun 

visie steeds meer vorm. In dat jaar ontvangt Veen de 

Amsterdamse IJ-prijs voor het door hem betoond cultureel 

ondernemerschap in De Nieuwe Kerk. Met het prijzengeld, 

aangevuld met subsidies, financiert hij een haalbaarheids-

onderzoek naar de mogelijke vestiging van de dependance 

in het schitterend aan de Amstel gelegen zeventiende-

eeuwse gebouw.

Het haalbaarheidsonderzoek leert dat het complex zeer 

geschikt is voor een museale bestemming en dat de funde-

ringen goed zijn. Tijdens een rigoureuze renovatie en ver-

bouwing tussen 1969 en 1976 was het monumentale pand 

al flink onder handen genomen. Deze verbouwing verge-

makkelijkte in zekere zin het komende transformatieproces, 

omdat toen veel oorspronkelijke details uit het pand zijn 

verdwenen en grote betonnen constructieve delen aan het 

gebouw zijn toegevoegd. 

Eind twintigste eeuw wordt de Stichting Hermitage aan  

de Amstel opgericht, die op zoek gaat naar de geraamde  

80 miljoen gulden die voor de transformatie van de 

Amstelhof tot museum nodig zijn. Via de BankGiro Loterij, 

de provincie Noord-Holland en het rijk wordt een  

groot deel van het geld ingezameld. Met de gemeente, 

onder tussen eigenaar van het pand, komt de stichting  

overeen om voor het symbolische bedrag van één euro  

de volle exploitatie van het gebouw over te nemen. 

In de aanvankelijke planning zou het pand in 2003 voor de 

stichting beschikbaar komen, maar dit gebeurt pas in 2007 

daadwerkelijk. Als het jongste deel van het zorgcomplex, 

gebouw Neerlandia, in 2002 door de brandweer wordt 

afgekeurd, besluit de stichting dit gebouwdeel als eerste 

fase van de totstandkoming van de Hermitage Amsterdam 

te benutten. Architect Hubert-Jan Henket verbouwt het 

pand en vanaf 2004 worden er tentoonstellingen gehouden. 

Deze proefperiode blijkt goed voor het hele proces.  

De contacten en de samenwerking met de Russische partners 

worden intensiever en publieksonderzoeken geven aan dat 

de formule aanslaat. 

In 2002 wordt een ontwerpcompetitie uitgeschreven voor de 

transformatie van de Amstelhof tot een Russisch cultuur-

centrum met tentoonstellingsruimten, een educatief  

centrum, een museumwinkel en een restaurant. De architec-

ten Hubert-Jan Henket, Wim Quist en Hans van Heeswijk 

nemen deel aan de competitie. Door de overwegend private 

herkomst van het ingezamelde geld is een Europese aanbe-

steding niet nodig is. Hans van Heeswijk wint de competitie. 

In nauwe samenwerking met interieurarchitect 

Merkx+Girod, landschapsarchitect Michael van Gessel  

(binnentuin) en aannemer M.J. de Nijs en Zonen wordt  

het plan verder uitgewerkt. Namens de stichting treedt  

Pieter van Empelen op als projectleider.

De Amstelhof was in 1683 gerealiseerd als het ‘Oude 

Vrouwenhuys der Diaconie’. Het ligt op een voorname plek 

aan de Amstel tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe 

Keizersgracht en is met een gevel van 102 meter breder dan 

het Paleis op de Dam. Het ontwerp is Hollands classicistisch, 

met een strenge symmetrische organisatie in de gevels en 

plattegronden. De architectuur is sober van uitstraling en 

kent weinig decoraties. Zo weinig dat zelfs een gedecoreerde 

middenentree in het ontwerp ontbrak. Op last van het 

toenmalige stadsbestuur werd alsnog een middentravee 

gemaakt, compleet met borders, Ionische voluten, kroonlijst 

en timpaan. Deze entree is echter nooit gebruikt. De ossen-

poort onder het bordes werd als ingang gebruikt en ook 

benut voor de levering van goederen. 

De Amstelhof is altijd een sterk naar binnen gericht gebouw 

geweest. Van Heeswijk maakte er een open, licht en gastvrij 

publiek gebouw van. Hij nam de heldere structuur en de 

logistiek van het classicistische gebouw als uitgangspunt 

voor het museum. Bij de indeling van de plattegronden is 

gebruikgemaakt van de strenge structuur die in het hele 

gebouw te herkennen is. 

In de beide zijvleugels — de noordvleugel langs de Nieuwe 

Herengracht en de zuidvleugel langs de Nieuwe Keizersgracht 

— bevinden zich de dubbelhoge expositievleugels. Hier zijn 

ook de winkels en het studiecentrum ondergebracht. In de 

vleugel langs de Amstel liggen de gerestaureerde klassieke 

kerkzaal en de stijlkamers. In de tuinvleugel zijn de 

entreefoyer, het grote restaurant, kantoren en het auditorium 

ondergebracht.

In workshops zijn alle problemen door het ontwerpteam 

gezamenlijk aangepakt en uitgewerkt. Met name op het 

gebied van de klimaat-, brand- en beveiligingsproblematiek 

is veel onderzoek gedaan. Niets in het museum is standaard, 

de systemen voor veiligheid, communicatie en gebouw-

beheer zijn ‘onzichtbaar’ geïntegreerd in de monumentale 

schil. Op de vier hoekzolders staan vier ‘luchtfabrieken’ en 

van hieruit loopt het horizontale transport voor de lucht-

behandeling over de zolders. Het verticale transport naar de 

verdiepingen eronder is in de opgedikte wanden gesitueerd, 

zodat extra installaties die de daglichttoetreding zouden 

belemmeren vermeden konden worden. De voornaamste 

ingang van het museum bevindt zich in de ossepoort, die 

vervolgens toegang geeft tot de ruime, verstilde binnentuin. 

In de zuidvleugel bevindt zich een tweede ingang. 

De aannemer is vooral gekozen op basis van zijn plan van 

aanpak, de offerte alleen is niet doorslaggevend geweest. 

Het bouwproces verliep ongekend soepel: het gebouw is in 

twintig maanden gestript, gerenoveerd, gerestaureerd en 

opgeleverd. Het overleg met de gemeente, de dienst monu-

mentenzorg en de buurt is informatief en intensief geweest 

en heeft positief bijgedragen aan het hele bouwproces.  

Het project is zonder bezwaarschrift tot uitvoering gekomen. 

Ondanks pessimisme bij de gemeente over de kans van  

slagen om de woonboten voor het museum te verwijderen, 

is dit toch gelukt. Op de vrijgekomen plek werd een aanleg-

steiger voor museumboten en gasten gerealiseerd. 

Museum Hermitage Amsterdam met in de Amstel een eigen aanlegsteiger 

Langsdoorsnede
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1 Axonometrie van het museumgebouw
2 Restaurant op de eerste verdieping
3  Foyer, met zicht op museumwinkel (onder) en 

einde grote tentoonstellingszaal
4 Entreefoyer 

1

3

2

4
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1 Gerestaureerde kerkzaal
2 Expositiekabinetten op de tweede verdieping 
3 Grote tentoonstellingszaal op de eerste verdieping

2

1

3

Tweede verdieping

Begane grond

Eerste verdieping
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Stichting Ronald McDonald Centre Ronald 
McDonald Centre in Amsterdam
Ontwerper Peer Glandorff / Fact Architects Aannemer Wessels Zeist Planvorming en realisatie 2004 – 2010

Dennis Gebbink, vader van een zoon met een motorische handicap, constateerde dat er voor 
kinderen en jongeren met een beperking nauwelijks sportfaciliteiten zijn. Hij richtte daarom zijn 
stichting Only Friends op om hier werk van te maken. Niet lang daarna werd samen met het 
Ronald McDonald Kinderfonds het plan opgevat om een volwaardig sportcentrum te realiseren. 
Samen met de BNA werd daarvoor in 2005 een prijsvraag uitgeschreven voor jonge architecten. 
Het opgerichte Ronald McDonald Centre committeerde zich aan het winnend ontwerp van 
architect Peer Glandorff.
De plannen waren ambitieus. Voor een hele reeks aan binnen- en buitensporten werden aan-
gepaste voorzieningen gepland op een terrein van 5,2 hectare. De financiering werd behalve 
via het Kinderfonds gevonden in donaties, sponsoring en participatie van het ROC Amsterdam 
door het opzetten van een werk-leerbedrijf.
Het Ronald McDonald Centre is een ruim sportcomplex (‘een sportlandschap’) geworden, gelegen 
nabij de rondweg A10 in Amsterdam-Noord. Het ranke, langwerpige hoofdgebouw is gedeelte-
lijk opgetild en ligt tussen de buitensportvelden die omzoomd zijn door ovale singels. Het gras 
loopt door over de dug-outs en kleedruimten aan de rand van de velden en het portiersgebouw. 
De jury was alleszins te spreken over het raffinement van het ontwerp. Met signaalkleuren, een 
enorme glazen lift, prachtige sportaccommodaties en een bijna overal aanwezige transparantie 
is een optimistisch, vrolijk en tegelijk gedegen voorziening gecreëerd. Door het hele gebouw 
zijn technische oplossingen gevonden die duidelijk ‘in het werk’ tot stand zijn gebracht. Dat veel 
met materiaalsponsoring tot stand is gebracht, valt aan het geacheveerde gebouw niet af te 
zien. ‘Een echt sportpaleis’, liet een jurylid zich ontvallen. ‘Architectonisch erg goed, zowel qua 
vormgeving als technisch kunnen.’
Onduidelijkheid bleef echter bestaan over de inbreng van het opdrachtgeverschap. Is het de 
organisatie niet min of meer overkomen allemaal? Na het overnemen van het winnende prijs-
vraagontwerp en de geslaagde fundraising? Gaat er niet relatief veel energie zitten in de 
kwetsbare en gecompliceerde exploitatie van het forse complex? Deze vraagtekens van de jury 
waren ervoor verantwoordelijk dat — voor deze opdrachtgeversprijs — het aantrekkelijke  
sport- en spelcentrum niet tot ‘de absolute top’ van deze prijsronde wist door te dringen.

Juryoordeel

Middendeel hoofdgebouw met de verschillende tribunes: langs het 
sportveld en op de verdieping achter de (open) ramen

Sportveld met hoofdgebouw en links een dug-out / kleedruimte
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Met de officiële opening in oktober 2010 is het Ronald 

McDonald Centre in Amsterdam-Noord het eerste sport- en 

spelcentrum in West-Europa voor kinderen, jongvolwassenen 

en andere doelgroepen met een beperking of chronische 

aandoening. In het Ronald McDonald Centre is een veelvoud 

aan faciliteiten te vinden zoals een olympische sporthal, 

twee zwembaden met beweegbare bodems, een fitness-

ruimte, een voetbalveld met natuurgras (Cruyff Court), 

voetbal- en hockeyvelden van kunstgras, een multifunctio-

neel hardcourt-veld, een atletiekbaan, een mini-golfgreen, 

een fietsbaan, een clubhuis met theaterpodium, een  

computerruimte voor sportsimulatie, een dojo, een snoezel-

ruimte, een restaurant voor 150 gasten, kleedkamers, tribu-

nes en kantoren. In totaal zijn er zo’n twintig verschillende 

sporten te beoefenen. Het centrum is uniek. In de sport-

beoefening ligt de nadruk op wat het kind kan, of mogelijk 

kan leren, en juist niet op de beperking van het kind.

In 2004 benadert Dennis Gebbink, vader van een motorisch 

gehandicapte zoon, het Ronald McDonald Kinderfonds met 

de vraag of ze kunnen helpen met het realiseren van een 

sportaccommodatie voor kinderen en jongeren met een 

handicap, met inschakeling van zijn Stichting Only Friends 

(een sportclub voor gehandicapte kinderen uit Amsterdam-

Noord). Het Ronald McDonald Kinderfonds is enthousiast 

over het idee en sluit een bestuursovereenkomst met de 

stichting. Als eerste stap wordt de haalbaarheid van het 

project bestudeerd. Omdat een soortgelijk project niet 

bestaat, worden allereerst de nodige partijen uitgenodigd 

om informatie in te winnen, kennis uit te wisselen en te 

onderzoeken aan welke sporten de meest behoefte is binnen 

de doelgroep. Uitkomst van het onderzoek is dat een aan-

gepaste sportaccommodatie zeer gewenst is en dat er vooral 

grote behoefte is aan een zwembad en een atletiekbaan. 

Het Ronald McDonald Kinderfonds stapt nu als officiële 

deelnemer volledig in het project en gezamenlijk wordt een 

programma van eisen opgesteld. De gemeente Amsterdam, 

al eerder deelnemer in de voorgesprekken, maakt het project 

definitief mogelijk door een stuk grond in Amsterdam-

Noord voor het symbolische bedrag van één euro beschik-

baar te stellen voor de komende vijftig jaar.

Voor de architectenselectie is de BNA Jonge Architecten-

prijs vraag gebruikt. Ook bij deze prijs staat het stimuleren 

van jongeren centraal. Architect Peer Glandorff van Fact 

Architects wordt in 2006 met zijn ontwerp ‘Stadion Park’ 

door een vakjury unaniem tot winnaar gekozen. Hij heeft 

als geen ander begrepen waar het om gaat: een sportarena 

waar kinderen en jongeren met een beperking zo gewoon 

mogelijk kunnen sporten. Waar ze als ware sporters in  

een stoer gebouw ‘voor vol door kunnen gaan’ en geen 

revalidatiesfeer in het complex tegenkomen. 

Het Ronald McDonald Centre beslaat een terrein van  

5,2 hectare. Het middelpunt van het complex is het hoofd-

gebouw met clubhuis, dat ingeklemd ligt tussen twee ovale 

arena’s met sportvelden. Het hele terrein wordt omringd 

door een omwalling en bomen. De beschutte omgeving 

roept een stadiongevoel op. Dit wordt versterkt door de 

(bescheiden) tribunes rond de twee sportvelden. Bij de  

velden bevinden zich dug-outs annex kleedruimten. Deze 

dug-outs zijn zo vormgegeven dat de gebouwtjes ook als 

tribunes kunnen fungeren. In het centrum van het langge-

rekte hoofdgebouw bevindt zich de hoofdentree met daar-

boven op de verdieping het clubhuis en het restaurant. 

Sporters en bezoekers kunnen via brede trappen of met de 

lift naar boven. Naast een gewone lift is er een aangepaste 

lift voor rolstoelers. Deze glazen lift is speciaal voor het 

centrum gemaakt en kan tien rolstoelers tegelijkertijd  

vervoeren. 

Aan weerszijden van de entree en het clubhuis bevinden zich 

de indoor-sportfaciliteiten, de kleedkamers en de kantoren.  

In de uiteinden van het hoofdgebouw liggen de grote 

indoor-sporthal en de twee overdekte zwembaden. Het hele 

complex is voorzien met ultramoderne faciliteiten en is  

volledig toegankelijk en ingericht voor mensen met een 

beperking. Uniek is de belijning met ledverlichting in de 

sporthal. Per sport kunnen met de ledverlichting de 

gewenste speellijnen worden verlicht. Traditioneel gekleurde 

lijnen zijn voor slechtzienden of mensen met een geestelijke 

beperking niet goed zichtbaar of werken verwarrend.  

De zwembaden hebben beweegbare bodems en zijn boven-

dien voorzien van een drenkelingendetectiesysteem dat 

bestaat uit camera’s en een infraroodvoorziening. Op de 

verdieping loopt langs de gevel, rond het gehele gebouw, 

een ruime gang die tevens als tribune te gebruiken is.  

Met het openzetten van de grote ramen ter hoogte van het 

restaurant / clubhuis zitten de toeschouwers hier comfortabel 

‘op de eerste rij’ om naar de sportverrichtingen te kijken en 

contact te houden met de kinderen.

Met duurzaamheidsaspecten is in het project zo veel moge-

lijk rekening gehouden. Binnen zijn er verschillende energie-

zuinige installaties aangebracht. Zo wordt aan het restwater 

van het zwembad warmte onttrokken, die weer gebruikt 

wordt om schoon zwemwater op te warmen.

Het Ronald McDonald Centre is ontstaan vanuit ideëel  

oogmerk. De gehele financiering van het project is, op de 

grondkosten na, tot stand gekomen door sponsoring en 

donaties. Iedereen van het bouwteam heeft op eigen wijze 

bijgedragen aan de fundraising en het sponsoren in de vorm 

van materialen. Aannemer Wessels Zeist heeft hierin een 

bijzondere rol vervult. Met verve wist de aannemer veel 

leveranciers en onderaannemers tot bijdragen over te 

halen, zowel wat betreft de levering van gratis materialen 

en installaties als met aanzienlijke kortingen op honoraria.

Tijdens het proces zijn de maatschappelijke pijlers voor de 

beoogde exploitatie van het centrum uitgebreid. Ook 

mytylscholen, sportclubs en -verenigingen en de topsport 

krijgen een plek in het Ronald McDonald Centre. Verder is 

er een Leer-werkbedrijf opgezet voor studenten van het ROC 

van Amsterdam, ISS Facility Services en De Werkmeester. 

Jongeren met een Wajong-uitkering, een uitkering voor 

personen bij wie voor hun achttiende levensjaar een beper-

king is geconstateerd, kunnen een tweejarig opleidings-

traject in het centrum volgen.

Het Ronald McDonald Centre is een buitengewoon project 

geworden. Het staat volop in de belangstelling. Zo is het 

project genomineerd voor de Gouden A.A.P. 2010 en de 

internationale prijs: IOC / IAKS Award and IPC / IAKS Prize 

2011 en is de sportvloer met led-verlichte sportlijnen — een 

samenwerkingsproject van de opdrachtgever, de architect 

en de leverancier — bekroond met de Nationale Sport 

Innovatie Prijs 2009. Ook de initiatiefnemer werd geëerd. 

In 2007 is Dennis Gebbink tot Amsterdammer van het jaar 

gekozen en in 2008 wordt hij benoemd tot ridder in de 

orde van Oranje-Nassau. 

Het noordwestelijke, korte deel van het hoofdgebouw met twee indoorzwembaden
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1 Entreezone hoofdgebouw (noordwest)
2 Gang en indoortribune op de verdieping van het hoofdgebouw
3 Perspectief sportcomplex
4  Omzoomde sportvelden met aan weerskanten  

de dug-outs / kleedruimten

4

3

2

1
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Doorsnede

Begane grond

Eerste verdieping

1 Grote sporthal met belijning met ledverlichting 
2 Clubhuis op de eerste verdieping
3 Middengedeelte hoofdgebouw (zuidoostkant)

1

3

2
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Deventer Ziekenhuis Jozef Gezondheidscentrum  
in Deventer
Ontwerper Matthijs Bouw / One Architecture Aannemer Nikkels Bouwbedrijf Planvorming en realisatie 2007 – 2009

Toen het Deventer Ziekenhuis ging verhuizen naar een nieuwbouwvestiging werd besloten de 
oude locatie Sint Jozef te herontwikkelen als gezondheidscentrum voor bestaande eerstelijns-
praktijken. Op basis van een mede door de architect opgestelde business-case werd het voor-
malige kloostercomplex in zeer korte tijd omgevormd tot het beoogde centrum dat het zorgniveau 
van de ziekenhuisbuurt op peil moest houden. Het ziekenhuis besloot zelf als opdrachtgever  
te fungeren.
Het klooster van architect J. van der Laan is een van de weinige voorbeelden van enige omvang 
in Nederland van de Delftse School. Dit was de reden dat het complex door de minister van OCW 
op de lijst van de honderd belangrijkste monumenten uit de wederopbouwtijd werd gezet.  
Een volstrekte verrassing voor opdrachtgever en architect, zes weken na de aanvraag van de 
bouwvergunning. Het lukte de opdrachtgever desondanks de gecreëerde vertraging binnen de 
perken te houden, zodat de huurders de ruimten in het gezondheidscentrum toch in de geplande 
periode konden betrekken.
Het niveau van de architectuur van de zorg is in Nederland niet hoog. Het project is hierop een 
positieve uitzondering. De architect, die veel ruimte kreeg van de opdrachtgever, kwam met een 
subtiel meerlagig plan dat ook voorzag in de inschakeling van beeldend kunstenaar Berend Strik 
en grafisch vormgever Vanessa van Dam. De jury had waardering voor het kennelijke vertrouwen 
dat de architect werd gegund in zijn avontuurlijke en multidisciplinaire benadering, maar dit 
heeft er misschien toe bijgedragen dat er een zekere inconsistentie is in de aanpak van de  
verschillende delen van het gebouw. Een jurylid: ‘De architect heeft het complex nog complexer 
gemaakt.’ Bovendien is men er niet in geslaagd de eigen vormgeving die de verschillende  
huurders ‘hebben meegenomen’ te laten sporen met het geheel van het herbestemde gebouwen-
ensemble, wat dit gevoel van inconsistentie nog versterkt. Een en ander leidde tot de veronder-
stelling dat de architect hier misschien wel te veel op zijn bord heeft gekregen en dat meer 
tegenspel en regie van de kant van de opdrachtgever tot een beter resultaat zouden hebben 
geleid. Desondanks is het project in de zorgsector, zoals gezegd, een lichtend voorbeeld.

Juryoordeel

Inrit naar het parkeerterrein van het Jozef Gezondheidscentrum
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Het Deventer Ziekenhuis is in 1985 ontstaan uit een fusie 

van het St. Geertruidenziekenhuis (uit 1844) en het St. Jozef 

Ziekenhuis (uit 1875). Beide ziekenhuizen hebben een lange 

voorgeschiedenis en het uitbreiden van taken en capaciteit 

in de loop der tijd is de reden geweest dat de vestigingen 

meerdere keren in de stad zijn verwisseld voor een ander, 

groter pand. In het najaar van 2008 worden uiteindelijk de 

activiteiten van beide ziekenhuislocaties samengevoegd in 

een nieuw gebouwd ziekenhuis aan de Rieler Enk, een  

historisch landschap aan de oostelijke rand van de stad.  

Al voor de verhuisdatum is hard gewerkt aan de herbestem-

ming van de twee vrijkomende locaties. In 2007 wordt 

allereerst de St. Geertruidenvestiging afgestoten. Voor de 

locatie werd een gewaardeerd stedenbouwkundig plan 

gemaakt door bureau One Architecture met een mix van 

goedkope en dure huur- en koopwoningen in een park-

achtige setting. De directie van het Deventer Ziekenhuis 

was heel tevreden over de aanpak van deze locatie en 

vraagt hetzelfde ontwerpteam ook een studie voor de  

herontwikkeling van de St. Jozeflocatie te maken. 

In een opgestelde business-case wordt de aanvankelijk 

voorgenomen verkoop van het oude complex herover-

wogen. Bij nadere beschouwing bleek de verkoop van  

het terrein en opstallen aan een andere verpleeggroep  

weinig op te brengen; hergebruik van het complex bleek 

financieel veel interessanter. Het vestigen van een nieuw 

gezondheidscentrum in het meeste markante deel van  

het St. Jozefcomplex zou meer rendement opleveren. 

Bovendien zijn er nog twee andere aspecten relevant voor 

deze koerswijziging: zo kon het vertrouwde, monumentale 

complex behouden blijven en konden de bestaande eerste-

lijnspraktijken (huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeu-

ten, logopedisten, psychologen, een laserkliniek en tand-

artsen), die op beide oude locaties zaten, behouden blijven 

voor de wijk. De bekendheid met de toekomstige huurders 

van het gezondheidscentrum maakte dat de ontwikkelrisi-

co’s voor het Deventer Ziekenhuis beperkt bleven. 

De hele operatie kent echter een cruciale risicofactor: de inge -

bruikname van het gezondheidscentrum moest synchroon 

lopen met de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwe 

vestiging en de eerstelijnspraktijken naar het nieuwe cen-

trum. Dit betekent concreet dat voor het ontwerp, de uitvoe-

ring en de oplevering exact dertig maanden beschikbaar is.

Ondanks deze strakke tijdslimiet wordt ingestemd met  

de voorgestelde transformatie van het complex en in 2007 

wordt het project in alle vaart gestart. Het bureau One 

Architecture maakt in nauw overleg met de huurders,  

beeldend kunstenaar Berend Strik en landschapsarchitect 

Petra Blaisse een hoogwaardig ontwerp voor de transfor-

matie, de nieuwbouw en het interieur. Zes weken na de 

aanvraag van de bouwvergunning krijgt het bouwteam  

echter te horen dat het monumentale pand door de minister 

van OCW is opgenomen in de lijst van de belangrijkste  

honderd architectuurprojecten uit de Wederopbouw. Deze 

onverwachte, ‘eervolle’ toewijzing was voor de strikte plan-

ning van de bouw uiteraard een bijzonder complicerende 

factor. Want het verwerven van de rijksmonumentenstatus 

betekent een flinke aanslag op de toch al krappe procedure-

tijd, met het gevaar van een aanzienlijke uitloop van het 

ontwerp- en bouwproces en alle organisatorische en finan-

ciële gevolgen van dien. Maar door de kwaliteit van het 

transformatieplan doorlopen de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg en de gemeente Deventer binnen relatief 

korte tijd alle procedures die te maken hebben met de 

nieuwverworven monumentenstatus.

Het oorspronkelijke plan voor het St. Jozef Ziekenhuis-

complex, bestaande uit een klooster, een ziekenhuis en 

beddenvleugels, stamt uit 1938, maar werd pas tien jaar na de 

Tweede Wereldoorlog verwezenlijkt. Het is een van de eerste 

ziekenhuizen die na de oorlog zijn gebouwd. De architectuur 

is van architect J. van der Laan (broer van de bekende  

monnik-architect Dom Hans van der Laan) en kent veel stijl-

kenmerken van de Delftse School: een ingetogen architectuur 

met traditionele vormen en sobere gevels van donker  

baksteen. De draagconstructie bestaat niettemin uit beton. 

Twee omsloten tuinen en een toren vormen de belangrijkste 

beeldende elementen van het complex.

Voor de transformatie naar het gezondheidscentrum zijn de 

meest bijzondere delen van het ziekenhuis gebruikt: het 

voormalige klooster en de bebouwing rondom de klooster-

tuin. De andere gebouwdelen van het ziekenhuiscomplex 

worden in een latere fase herontwikkeld. Om te voorkomen 

dat het gezondheidscentrum in een aantal eilanden uiteen 

zal vallen, is in de nieuwe opzet voor een centrale ontsluiting 

gekozen. Hiervoor is de hoofdentree verlegd naar de  

Louis Pasteurstraat. De entree leidt naar een centrale hal in 

de voormalige kloostertoren. De bestaande verdiepingen  

in de toren zijn gesloopt om de toetreding van daglicht te 

verbeteren. Naast de aanliggende kapel werd een opvallend 

gekleurde trap (wit) in het hoofdtrappenhuis geplaatst.

De centrale ontsluitingsstructuur leidt naar de ruimten van 

de diverse zorgclusters in het complex. Door de gangen 

naar de gevels te verleggen, is de ontsluiting helder van 

opzet en wordt de toetreding van natuurlijk licht verbeterd. 

De toegang van de al aanwezige huisartsenpraktijk wordt 

verlegd naar de nieuwe centrale hal.

Naast renovatie en behoud van het oorspronkelijke karakter 

van het kloostercomplex heeft One Architecture op een 

aantal strategische plekken delen van het gebouw laten 

afbreken om licht en lucht toe te laten. Zo is een groot deel 

van het beddenhuis naast de hoofdentree weggehaald om 

ruimte te creëren voor een parkeerplaats achter de klooster-

muur. Het gehalveerde (‘doorgezaagde’) beddenhuis is met 

de daarvoor gelegen kloostergang samengevoegd en voor-

zien van een nieuwe buitenmuur. Door de gang hier te  

verbreden, is op begane grond een mooie ruimte voor de 

bloedbank en op de verdiepingen kantoorruimte ontstaan. 

Het opengesneden beddenhuis is afgesloten door een  

glazen gevel. De nieuwe buitenmuur van de bloedbank is 

voorzien van een kunstwerk van Berend Strik, een lang-

gerekt roze wand met een orgaanreliëf. Verder heeft hij bij 

de hoofdentree en de bloedbank de bestaande kunst in het 

gebouw (glas-in-loodramen en glasmozaïeken) ‘aangevuld’.

In 2009 is het eerste deel van het complex opgeleverd, het 

tweede deel volgt later in 2010. Op initiatief van de opdracht-

gever gaat de architect voor de nazorg en het gebruik een 

handboek opstellen, zodat de duurzaamheid en de kwaliteit 

van het complex voor de toekomst worden gewaarborgd.

St. Jozef Ziekenhuis, jaren zestig

Exterieur herontwikkeld gezondheidscentrum met een hersteld open hof
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1  Entreezijde en parkeerplaats Jozef Gezondheidscentrum. 
De roze buitenmuur met reliëf is een kunstwerk van  
Berend Strik. De plattegrond van het gesloopte deel van 
het beddenhuis is met bruine klinkers gemarkeerd.

2 Gevel met kunstwerk van Berend Strik
3 Wachtkamer met glas-in-loodramen van Berend Strik

1

2

3
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1 Entreegang naar de centrale hal
2 Opengemaakte kloostertoren met zicht op hoofdtrappenhuis
3 Witte trap in hoofdtrappenhuis

2

3

1

Souterrain

Eerste verdieping

Begane grond
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Juryoordeel
Nadat uitbreiding van het oude Sweelinck Conservatorium aan de Van Baerlestraat in Amsterdam niet 

mogelijk bleek, is met de reeds aangetrokken architect nieuwbouw op een smalle kavel op het 

Oosterdokseiland gerealiseerd. Het instituut is voor een ieder toegankelijk en verzorgt lessen en uitvoe-

ringen van alle soorten muziek, van klassiek tot pop en jazz. 

Architect Frits van Dongen is erin geslaagd een buitengewoon ingewikkeld en divers programma in het 

gebouw onder te brengen. In de hoogbouw is een stapeling van drie functieonderdelen van het 

Conservatorium verwezenlijkt: onderaan het ‘spelend hart’ met de zalen, in het middendeel het lesgebouw 

en helemaal boven het ‘studiegebouw’.

De jury had veel waardering voor de wijze waarop de ingewikkelde puzzelopdracht was volbracht.  

Ook de rondgang achter de glazen gevel rond de kern van het gebouw (als ‘engawa’), die voor de geluids-

isolatie dient en tevens als verkeerszone, is een goede vondst. In het onderwijs zijn de budgetten bepaald 

niet ruim, maar toch is dit bijna nergens aan het gebouw af te zien. Een hele prestatie. Klein punt van 

kritiek van de jury was dat het gebouw een wat ‘kantoorachtige’ uitstraling heeft. Wat jammer is voor 

die bijzondere plek aan het water.

Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten 
Conservatorium van Amsterdam

Ontwerper Frits van Dongen / Cie. Aannemer Bouwcombinatie Hillen & Roosen-De Nijs  
Planvorming en realisatie 2001 – 2008

Het Conservatorium van 
Amsterdam kent een lange 
geschiedenis, die wordt geken-
merkt door een aantal fusies van 
verschillende muziekinstellingen. 
In 1976 ontstaat het welbekende 
Sweelinck Conservatorium door 
een fusie van het Amsterdamsch 
Conservatorium (1884), het 
Conservatorium van de Vereniging 
Muzieklyceum (1920) en het 
Haarlems Muzieklyceum (1926). 
Het Sweelinck Conservatorium 
verwerft, met concertlocaties in 
de Bachzaal in de Bachstraat en 
met het nabijgelegen Concert-
gebouw, in de loop der jaren een 
internationale status in de  
klassieke muziek. In 1994 fuseert 
het Sweelinck vervolgens met  
het Hilversums Conservatorium 
voor jazz- en popmuziek tot het  
huidige Conservatorium van 
Amsterdam.
Het Sweelinck Conservatorium 
was al die tijd gehuisvest in het 
pand van de voormalige Rijkspost-
spaarbank aan de Van Baerlestraat 
tegenover het Stedelijk Museum. 
Maar na de laatste fusie voldeed 
deze huisvesting niet meer. 

Het nieuwe Conservatorium van 
Amsterdam schrijft daarom een 
wedstrijd uit voor een uitbreiding 
en verbetering van de huisves-
ting. Frits van Dongen van de 
Architekten Cie. wint de uitge-
schreven competitie. In zijn plan 
constateert Van Dongen dat het 
U-vormige gebouw een centrum 
mist: een ‘spelend hart’ voor de 
noodzakelijke communicatie.  
Hij presenteert in 1997 een nieuw 
concept: in het bestaande 
gebouw krijgen de benodigde 
les- en oefenruimten een plaats 
en op de binnenplaats wordt een 
nieuw volume gecreëerd met een 
foyer en een centrale trap naar de 
bovengelegen concertzalen. 
Ondanks het feit dat de plannen 
helemaal zijn uitgewerkt en de 
inspraakavonden afgerond, 
wordt om budgettaire redenen 
besloten te elfder ure toch voor 
nieuwbouw te kiezen. Even is 
verhuizing naar Almere overwo-
gen, maar al snel valt het besluit 
om de nieuwbouw op het Ooster-
dokseiland te realiseren, de  
nieuwe culturele zone aan de 
Zuidelijke IJ-oever van 

Amsterdam. Op dit voormalige 
PTT-postsorteerterrein ten oosten 
van het Centraal Station wordt in 
opdracht van de gemeente sinds 
eind jaren negentig een nieuwe 
zone gecreëerd met een mix van 
kantoren, woongebouwen,  
horeca, parkeergarages, culturele 
instellingen en een hotel- en  
congrescentrum. Het 
Conservatorium krijgt de smalle 
kavel naast de nieuwe Openbare 
Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
toegewezen. 
Architect Frits van Dongen blijft 
betrokken bij het project en krijgt 
de nieuwe opdracht, die bestaat 
uit een nieuw te realiseren 
gebouw voor meer dan duizend 
studenten en driehonderd mede-
werkers met les-, oefen- en  
concertzalen voor alle soorten 
muziek. Het nieuwe gebouw 
moet passen in de hoogstedelijke 
omgeving en passen bij de ambi-
ties van dit internationaal bekende 
instituut voor muziekvakonder-
wijs. De kavel is ruimer dan de 
benodigde 16.000 vierkante 
meter, zodat een externe kantoor-
functie aan de kavel wordt toe-

gevoegd. Na een uitgebreid typo-
logieënonderzoek of het 
Conservatorium nu wel of niet 
met een kantoorfunctie verweven 
moet worden, kiest men voor een 
eigen torengebouw voor het 
Conservatorium. Een afzonderlijk 
kantoorgebouw, dat dus niets 
met het Conservatorium van 
doen heeft, zal later op de kavel 
worden bijgebouwd.
Het Conservatorium is feitelijk 
een schoolgebouw en een concert-
gebouw ineen. Het programma, 
dat door intensief overleg met de 
gebruikers en eerder gepleegd 
onderzoek al verkend en geper-
fectioneerd is, kent in het nieuwe 
gebouw een opdeling in drie 
hoofdfuncties, die zijn vertaald in 
een klassieke gevelopbouw. In de 
plint bevindt zich het spelend 
hart met vijf verschillende zalen, 
foyer annex kantine, en in het 
middendeel liggen alle les- en 
oefenlokalen. De hoogbouw 
wordt afgesloten met een ‘kroon-
lijst’, die het studiegebouw  
bevat met daarin opgenomen de 
college zaal, de bibliotheek en de 
kantoren.

Om aan de gecompliceerde 
akoestische eisen te voldoen, is 
gekozen voor het ‘doos-in-doos’-
principe. De gangen om de doos 
met de gebruiksruimten bevin-
den zich direct achter de gevel, 
waardoor er de gewenste geluids-
isolatie wordt bereikt ten opzichte 
van de binnenstad met het naast-
gelegen spoor en het station.  
Net als bij de traditionele Japanse 
woonhuizen creëert deze opzet 
een gevoel van concentratie en 
intimiteit. De gangen werken 
bovendien als ontmoetingsplaats 
van de gebruikers van het 
Conservatorium. Vanuit de stad is 
er goed zicht op de verplaatsingen 
van de gebruikers achter de 
transparante, deels gekleurde 
glazen gevel. 
De muzieklessen en de uitvoerin-
gen blijven echter onzichtbaar. 
Deze ruimten liggen achter een 
betonnen schil die de eerderge-
noemde ‘doos’ vormt. Beneden 
bevinden zich de vijf concertzalen: 
de grote Bernard Haitinkzaal met 
450 zitplaatsen, de Amsterdam 
Blue Note voor jazz- en popoptre-
dens met circa 200 plaatsen, de 

Sweelinckzaal met een intieme 
sfeer voor recitals met 120 plaat-
sen en de kleine Theaterzaal met 
ongeveer 50 plaatsen. In het  
midden- en bovendeel van het 
gebouw liggen binnen de schil 
rug-aan-rug de les- en oefenruim-
ten en kantoren. Het gebouw is 
van 8 uur ’s ochtends tot 11 uur  
’s avond open en in gebruik.

Zijgevel Conservatorium van Amsterdam
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1 Verkeerszone achter de gevel
2 Receptiedesk begane grond
3 Café in de foyer
4 Langsdoorsnede
5 Voorgevel Conservatorium

4

5

1

2

3
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1 Groot les- en oefenlokaal 
2 Kleine oefenruimte
3 Bernard Haitinkzaal
4 Blue Notezaal

1

3

2

Achtste verdieping

Zevende verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

4
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Juryoordeel
Een man en een vrouw wilden na hun pensionering een eigen huis bouwen in de plaats van herkomst: 

Enschede. Enkele eisen: het woonhuis moest vrijstaand zijn, royale afmetingen hebben, geschikt zijn 

voor het tonen van schilderijen en grafiek en innovatief zijn in het materiaalgebruik. 

Nadat de supervisor van de wijk Roombeek niets bleek te zien in de architectuur van het gekozen 

bureau 2012Architecten, werd (na de chique Museumlaan) een ‘vrijere kavel’ gevonden waar de plannen 

wél konden worden verwezenlijkt. 

Na een bouwproces dat niet zonder problemen verliep, betrokken de eigenaars vijf jaar na de eerste 

stappen het kubistisch ogende woonhuis, waarvan de gevelbekleding bestaat uit het kernhout van 

oude kabelhaspels. Ook veel andere tweedehands bouwmaterialen werden ‘uit de buurt’ betrokken. 

De ideële opdrachtgevers hadden een goede voorstelling van wat men wilde en lieten zich niet van de 

wijs brengen door tegenslagen. Zij inspireerden de ontwerpers met hun ideeën tot het (letterlijk) voor-

beeldige resultaat op het gebied van duurzaam bouwen. De architectuur is echter naar de mening van 

de jury een wat te gemakkelijk déjà vu. Ook op dit vlak en wat betreft de typologie van het woonhuis 

had vernieuwing plaats kunnen vinden.

I.E.C. Blans en Tj.L. Knol Villa Welpeloo  
in Enschede

Ontwerper Jan Jongert, Jeroen Bergsma / 2012Architecten Aannemer J. Kerkhofs, Den Boer Bouwen en Installeren 
Planvorming en realisatie 2004 – 2009

Het particulier opdrachtgever-
schap van een eigen woonhuis is 
op zichzelf al een omvangrijke en 
avontuurlijke onderneming. Er is 
veel lef en volharding nodig om 
hiernaast ook nog eens idealen 
als het bereiken van maximale 
duurzaamheid bij de bouw te  
willen nastreven. De keuze van 
de architect was daarentegen 
minder avontuurlijk dan veel 
mensen dachten. Architect  
Jan Jongert van 2012Architecten 
in Rotterdam is namelijk een 
zoon van goede vrienden van de 
opdrachtgevers Ingrid Blans en 
Tjibbe Knol. Ze hadden hem al 
vanaf zijn studie nauw gevolgd 
en bij het zien van het Miele Space 
Station tijdens zijn afstudeer-
presentatie stond het voor hen 
ook meteen vast dat als ze een 
ooit een eigen huis zouden gaan 
bouwen, ze Jongert als architect 
wilden hebben.
In 2000 was het zover. Na pensio-
nering wilde het echtpaar graag 
terug naar hun stad van oor-
sprong: Enschede. De stad die ze 
vanwege het werk 25 jaar eerder 
hadden moeten verlaten.  

Een eerste zoektocht naar een 
geschikt (bestaand) huis leverde 
niet echt iets op. Toen de plannen 
voor de herbouw van de door de 
vuurwerkramp getroffen wijk 
Roombeek bekend werden, ont-
stond er een nieuw perspectief: 
nieuwbouw.
Hun oog viel op een perceel aan 
de prestigieuze Museumlaan.  
De te realiseren woningen aan 
deze laan stonden onder een 
strenge beeldregie van supervisor 
Pi de Bruijn van de Architekten 
Cie. Hij mocht ontwerpplannen 
afwijzen die de hoge kwaliteits-
eisen van de architectuur niet 
konden doorstaan. Nog voordat 
er een ontwerp gemaakt kon 
worden, werd de architecten-
keuze van het echtpaar Blans-Knol 
afgewezen en kregen ze een lijstje 
met twintig binnen- en buiten-
landse architecten van naam om 
uit te kiezen. Een persoonlijk 
pleidooi mocht niet baten. 
Teleurgesteld dat een jonge, veel-
belovende architect met een 
nieuwe, eigentijdse ideologie 
geen kans kreeg, werd de optie 
aan de Museumlaan teruggeven. 

Al snel daarna opteerden ze voor 
hun huidige perceel aan de 
Bamshoevelaan. Hier mocht 
onder minder strenge beeldregie 
worden gebouwd.
2012Architecten is geen traditio-
neel architectenbureau. Ze wer-
ken zo veel mogelijk met herge-
bruikte bouwmaterialen uit de 
nabije omgeving. Per project 
inventariseren zij welke mogelijke 
bouwmaterialen voorhanden zijn 
en leggen dit vast in een oogst-
kaart. Duurzaamheid is voor hen 
bouwen met zo weinig mogelijk 
energiegebruik in productie en 
transport en met een geringe 
hoeveelheid materiaalbewerkin-
gen. Zo komt het staal van de 
draagconstructie van een in 
onbruik geraakte paternosterlift 
uit de textielindustrie, is het  
isolatiemateriaal van origine 
afkomstig uit de caravanindustrie, 
bestaat de gevelbekleding uit het 
kernhout van kabelhaspels van 
het bedrijf Twentsche Kabel  
in Haaksbergen en de vele  
kasten van het huis zijn gemaakt  
van oude reclameborden.
De villa beantwoordt aan de  

persoonlijke wensen van de 
opdrachtgevers / bewoners: stoer 
van opzet, eerlijk in gebruikte 
materialen, beschikt over een 
goede klimaatbeheersing en 
heeft een warme, tijdloze uitstra-
ling. Binnen zijn semi-openbaar 
(voor de tentoon te stellen kunst) 
en privé gescheiden. Er is er een 
ruime kastengang gemaakt voor 
de textielstalen van de vrouw des 
huizes en er is een apart, klein 
gastenverblijf. De aankleding van 
het interieur is neutraal gehouden 
en geeft de kunstcollectie van het 
echtpaar alle ruimte.
Het bouwproces was niet een-
voudig. Het uitzoeken van de 
ongebruikelijke, innovatieve 
bouwmaterialen en -methoden 
nam veel tijd in beslag. Meerdere 
duurzame ideeën zijn niet gerea-
liseerd omdat de uitvoering te 
duur was of de toepasbaarheid 
van een product nog niet vol-
doende was getest. Daarnaast 
vertrok de aannemer, die gekozen 
was vanwege zijn voorliefde voor 
experimenteel bouwen, in 2007 
midden in het bouwproces. Vanaf 
het begin (zomer 2004) had hij 

onderdeel uitgemaakt van een 
hecht bouwteam. Door onzorg-
vuldige bedrijfsvoering bleek het 
budget niet voldoende voor vol-
tooiing van de bouw. Het gevolg 
was dat het oorspronkelijke  
ontwerp om budgettaire redenen 
aanpassingen heeft ondergaan. 
Met de nieuwe aannemer is 
ondanks de moeilijke impasse het 
project gezamenlijk voltooid en is 
de villa aan het eind van de 
zomer in 2009 betrokken.

Voorgevel aan de Bamshoevelaan
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1 Zijgevel
2 Achtergevel met ingang garage
3 Studio
4 Trap en overloop op de verdieping 

2

3 4

1

Eerste verdiepingBegane grondDoorsnede
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1  2010Architecten, oogstkaart met een inventarisatie van  
te hergebruiken materialen in een omtrek van 15 km 

2 Zicht vanuit de keuken naar de woonkamer

1

2

Keukenblok gemaakt van hergebruikte reclameborden
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Juryoordeel
Omdat commerciële ontwikkelaars geen brood zagen in het herontwikkelen van de oude Caballero-

fabriek, nam de gemeente Den Haag zelf het voortouw om het in 2001 aangekochte gebouw te bestem-

men voor beginnende bedrijven in de creatieve sector. Bijkomend oogmerk was dat zo ook kon worden 

bijgedragen aan de revitalisering van het bedrijventerrein Binckhorst. In nauw overleg met de toekomstige 

huurders werd het industriegebouw omgevormd tot een multifunctioneel verzamelgebouw. Doel was 

een bloeiende samenleving van creatieve disciplines onder dak te brengen, zodat een werkplaats zou 

ontstaan waar kennis en vaardigheden werden gebundeld.

De jury had veel waardering voor de gemeente die dit creatieve avontuur aandurfde op een moment dat 

in Nederland eigenlijk alleen op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam van een dergelijke 

opzet sprake was. Bij de verbouwing is het industriële karakter behouden, maar tegelijkertijd zijn er 

goede, vrolijke ruimten gecreëerd voor de gebruikers.

‘Het kan er prettig knetteren’, zoals een jurylid het verwoordde. Niet alleen een sympathiek, speels, 

maar ook een goed functionerend project, dat terecht bij de laatste negen kwam in deze prijsronde.

Gemeente Den Haag / Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling Caballero Fabriek in Den Haag

Ontwerper Maarten van Breemen / Group A Aannemer Koninklijke Woudenberg Ameide  
Planvorming en realisatie 2002 – 2009

In 1995 verhuist de productie van 
de Caballero-fabriek naar de 
fabriek van British American 
Tobacco (BAT) in Zevenaar en 
blijft de voormalige sigaretten-
fabriek leeg achter. Het complex 
ligt midden in het industriële 
gebied Binckhorst aan de oostkant 
van Den Haag, op de grens met 
Voorburg. Binckhorst is een 
gemengd bedrijventerrein met 
meer dan 250 ondernemingen. 
De aard van de vestigingen is 
nogal divers: naast autosloperijen 
zijn er ook hoogwaardige kantoor-
locaties gevestigd zoals het 
hoofdkantoor van KPN en het 
Internationaal Strafhof.
Voor het gebied heeft de gemeen-
te Den Haag tien jaar geleden een 
nieuwe functie in gedachten. 
Begrensd door spoorlijnen en de 
snelwegen A4 en A12 en dicht bij 
de vinexwijk Ypenburg moet het 
herontwikkelde Binckhorst een 
bruisende woon-, werk- en leef-
omgeving worden met een directe 
aansluiting op het centrum van 
de stad. Met het oog op de 
gewenste ontwikkelingen koopt 
de gemeente in 2001 dan ook de 

Caballero-panden. Hiermee ver-
werft ze een belangrijke grond-
positie. Voor de gemeente een 
gewaagde onderneming, omdat 
eerder commerciële partijen de 
potentie van het gebouw niet 
zagen. Het industriële complex 
was geen monument en eigenlijk 
wilde men het slopen. Door het 
fabrieksgebouw als multifunctio-
neel bedrijfsverzamelgebouw in 
te zetten voor innovatieve, crea-
tieve en culturele bedrijven moet 
het een sleutelpositie bij de trans- 
formatie van Binckhorst gaan  
vervullen. De dienst Stedelijke 
Ontwikkeling van de gemeente 
Den Haag had bij aanvang van het 
project nog weinig ervaring met 
het zelf ontwikkelen van vast-
goed, maar maakte dit gemis in 
de loop van het project meer  
dan goed.
Vlak na de aankoop is een deel 
van het gebouw in gebruik gege-
ven aan BViT Innovatienetwerk, 
een organisatie die startende 
ondernemingen in Den Haag 
helpt. De reden is dat ervan uit 
werd gegaan dat ook starters in 
het complex moesten worden 

gehuisvest. De herontwikkeling 
van de Caballero Fabriek is in 
twee fasen gesplitst (7.900 m2, 
opgeleverd in 2006 en 6.600 m2, 
opgeleverd in 2009), waardoor er 
meer lucht in het herontwikke-
lingsproces kwam. 
Ontwikkelrisico’s werden zo 
gespreid en na de eerste fase kon 
worden gepeild hoe groot de 
belangstelling en toestroom van 
gebruikers precies was.
Het plan was in eerste instantie 
om het gebouw voor vijf jaar een 
tijdelijke functie te geven, maar 
gedurende het proces is besloten 
tot een herontwikkeling voor een 
exploitatie van twintig jaar. Deze 
verruimde ‘looptijd’ creëerde 
meer financiële armslag. Toch 
werd de investering niet volledig 
gedekt door huurinkomsten, 
zodat een aanvullende subsidie 
nodig was. Om een Europese 
subsidie van 4,5 miljoen binnen 
te halen, werd voor de eerste fase 
van de herontwikkeling een  
gelimiteerde periode vastgesteld.
De eerste ontwerpbeslissingen 
stonden nog in het teken van  
‘tijdelijke’ oplossingen. Zo zijn de 

oude kozijnen niet vervangen en 
werden er grote geveldoeken 
voor de ramen gehangen. Deze 
aanpak bleek goed uit te pakken, 
ze gaven het gebouw direct sfeer. 
Ervaringen uit de eerste fase zijn 
later in de tweede fase benut.  
Zo werd het gemis aan kleine units 
en een afsluitbare evenementen-
hal in de tweede periode hersteld.
Om de gewenste kruisbestuiving 
tussen de (kleine) creatieve en 
innovatieve bedrijven te bevorde-
ren, heeft de architect van 
GROUP A de openbare faciliteiten 
aantrekkelijk-prikkelend vorm-
gegeven. Een brede gang vormt 
de ruggengraat van het ontwerp, 
waaraan loungeplekken, vergader-
boxen, het lunchcafé en de 
Laurenszaal liggen. De evene-
mentenhal is gekoppeld aan een 
ruime patio. Evenals het oude 
Ketelhuis kunnen deze ruimten 
door zowel huurders als bezoekers 
van buiten de fabriek worden 
gebruikt. Op markante plekken in 
het gebouw zijn clusters voor 
starters bedacht.
Het industriële karakter van het 
complex is behouden gebleven. 

Zo zijn de originele fabriekshal 
uit 1953, het trappenhuis en de 
hoofdentree grotendeels on-
gewijzigd gebleven. De draag-
constructie is behouden en in  
het zicht gebleven. De kantoren 
volgen de structuur van de balken 
waardoor ruimten makkelijk aan 
elkaar te koppelen zijn. 
De Caballero Fabriek is een succes. 
Meer dan honderd kleine onder-
nemers op het gebied van ict, 
media en cultuur werken er met 
veel enthousiasme in units varië-
rend in grootte van 24 tot 500 
vierkante meter. Ook in de stad 
kreeg het vernieuwde pand veel 
bijval. In 2006 won het zowel de 
jury- als de publieksprijs van de 
Nieuwe Stad Prijs. Het geld van 
de twee prijzen werd besteed aan 
fietsen en terrasmeubilair.

Caballero Fabriek aan het Haagvliet, gezien vanaf de Binckhorstlaan 
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1 Brede gang met overleg- en ontmoetingsplek

1

1

Doorsneden

Brede gang met loungeplek en vergaderbox

Entree en espressobar
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1 Patio met tuin in Japanse stijl
2 Zicht vanuit hal in brede gang 
3 Evenementenhal

1

Eerste verdieping

Begane grond

2

3
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Juryoordeel
Het Inntel Hotel in Zaandam heeft als motto: You’ll be surprised! Dat is bij het nieuwe hotel met een 

gevel die bestaat uit een bonte opeenstapeling van zeventig groene Zaanse huisje ook zonder meer 

gelukt. Het exorbitante ontwerp van het twaalf verdiepingen tellende hotel is de absolute blikvanger in 

het nieuwe centrum van Zaandam. 

Door het laten uitsteken van de Zaanse huisjes in de gevel konden de 160 kamers van het hotel in vorm 

en oppervlakte verschillen. Slechts enkele schetsen van verschillende hotelfuncties en de kamers vormden 

het uitgangspunt van het ontwerpproces. De stedenbouwkundige eis was dat de Zaanse ‘sfeer’ en  

‘traditie’ in de architectuur moesten doorklinken. 

Net zoals de inwoners van Zaandam was ook de jury verdeeld in haar appreciatie. Maar de positieve 

bewoordingen waren toch dominant: ‘goed in zijn context’, ‘een vrolijke, intrigerende verkleedpartij’, 

‘marketingtechnisch prima’, ‘Zaandam kon wel zo’n oppepper gebruiken’. Constructief en qua interieur 

werd het hotel echter niet zo bijzonder gevonden en het sterke vermoeden bestond dat het toch vooral 

de prestatie was van supervisor Sjoerd Soeters en architect Wilfried van Winden. Hoewel opdrachtgever 

Michel Geurts, die zelf de directievoering verzorgde, de nodige lef niet kan worden ontzegd.

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam Inntel Hotel  
in Zaandam

Ontwerpers Wilfried van Winden / WAM architecten Aannemer Heddes Bouw Planvorming en realisatie 2006 – 2010

De gemeente Zaanstad werkt hard 
aan de revitalisering van het stads-
centrum. Onder leiding van archi-
tect en supervisor Sjoerd Soeters 
is met het Inverdan-project een 
grootschalige stedenbouwkundige 
exercitie op touw gezet. (Inverdan 
is een lokale term voor een ver-
springende rooilijn.) Bij het station 
van Zaandam verrijst op ongeveer 
100 hectare een compleet nieuw 
stadshart met woongebouwen, 
een nieuwe winkelstraat, een 
brug, een bioscopencomplex,  
een bibliotheek, een hotel en een 
stadhuis. Het huidige Inntel Hotel 
aan de Provincialeweg 15 paste 
qua situering en architectuur 
slecht in het totaalconcept van 
het masterplan, waardoor naar 
mogelijkheden werd gekeken om 
een geheel nieuw hotel te bouwen 
op een geschiktere locatie. Dat 
werd Provincialeweg 102. Het 
nieuwe hotel zou bovendien aan-
zienlijk groter worden: een ver-
dubbeling van het aantal hotel-
kamers.
Het ontwerp van het hotel moest 
aansluiten op het beeldkwaliteits-
plan van het Inverdan-project. 

Het plan bevatte veel referenties 
aan de sfeer en beleving van 
Zaandam met zijn typische archi-
tectuur, cultuur en tradities. Vier 
architecten werden gevraagd om 
met een passend voorstel voor 
het hotel te komen. Architect 
Wilfried van Winden kwam met 
de meest aansprekende ideeën. 
Hij concipieerde het beeld van 
een uitbundige opeenstapeling 
van traditionele Zaanse huizen. 
De uitwerking van dit beeld-
concept naar een markant, onder-
houdsvriendelijk en duurzaam 
hotel met een royale lobby, een 
bar, een restaurant met eigen 
ingang en keuken, circa 160 
kamers, meerdere vergaderzalen, 
een wellness- en een fitness-
centrum met zwembad werd 
gedaan op basis van ervaring en 
wederzijds vertrouwen tussen 
architect en opdrachtgever.  
Een echt uitgewerkt programma 
van eisen vond opdrachtgever 
Michel Geurts niet nodig. Geurts, 
tot 2008 directeur van het hotel 
waarna hij het stokje overdroeg 
aan zijn dochter, had veel ervaring 
op het gebied van hotelbouw en 

was van origine civiel ingenieur. 
Hij gaf de architect een paar 
schetsen mee om duidelijk te 
maken hoeveel kamers en welke 
functies in het nieuwe hotel 
ondergebracht moesten worden. 
De architect kwam vervolgens 
met een voorstel voor de indeling 
en plattegronden, die in nauw 
overleg tijdens het ontwerpproces 
verder zijn ontwikkeld. 
Het hotel bestaat uit een twaalf 
verdiepingen hoge vierkante 
hoteltoren met daarnaast een 
laagbouw. In de toren bevinden 
zich de hotelkamers. De toren-
gevel lijkt te zijn opgebouwd uit 
een opeenstapeling van verschil-
lende Zaanse huizentypen, varië-
rend van een notariswoning tot 
goedkope arbeidershuizen.  
Door de verspringende individuele 
huisgevels, geaccentueerd door 
gevarieerde raampartijen, witte 
daklijsten en brede uitbouwen en 
erkers, is een grote variatie 
bereikt in vorm en grootte van de 
achterliggende hotelkamers. 
Onder het dak op de twaalfde 
bouwlaag zijn de grote, luxe  
suites ondergebracht.

Naast de hoteltoren bevindt zich 
de laagbouw met onder meer de 
vergaderzalen. Deze laagbouw 
bestaat uit een rij Zaanse huisjes 
en ligt op het viaduct van ‘de 
Buiging’, een van de cruciale 
onderdelen van het Inverdan-
project. De Buiging is een oplo-
pende fiets- en voetgangersstraat 
die het centrum van Zaandam, 
het station en de wijken daarach-
ter direct met elkaar verbindt.  
De bouw van de verbindings-
straat heeft vertraging opgelopen 
doordat de uitvoerder zich terug-
trok. Omdat de partijen in het 
Inverdan-project procesmatig 
sterk afhankelijk zijn van elkaar 
heeft Inntel Hotel uiteindelijk in 
overleg met de gemeente besloten 
de uitvoering van deze verbinding 
te realiseren. De zalen zullen 
daardoor later worden opgeleverd, 
naar verwachting eind 2010. 
Het hotel is net als andere onder-
delen van het Inverdan-project 
uitgevoerd in frisse tinten die 
verwijzen naar de kleuren van de 
Zaanse Schans. Door hedendaagse 
materialen als eterniet en kunst-
stof te gebruiken, zijn de kleuren 

evenwel dieper en is de glans 
groter dan bij de originele huizen 
het geval was. 
Ook het interieur van het hotel  
is een ode aan de rijke Zaanse  
historie. Ontworpen door Feran 
Thomassen, overheersen de ver-
wijzingen naar typische Zaanse 
producten als koekjes, mosterd, 
chocolade en beschuit, en de  
historie van Albert Heijn, Verkade, 
Czaar Peter en — natuurlijk — de 
Zaanse Schans en de huisjes.  
De lijn van een grote variatie aan 
symbolen en beelden is doorge-
zet tot ín de hotelkamers, die 
heel verschillend zijn ingericht.

Westgevel
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1 Noordoostgevel
2  Luchtopname Inverdan-project in het centrum van Zaandam
3 Doorsnede hoteltoren met laagbouw op ‘de Buiging’
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1 Hotelkamer ‘Smaak Deluxe’
2 Tsaar Peter Suite
3 Bar Puur Saen
4 Lobby Inntel Hotel

4

3
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Derde verdieping

Zesde verdieping

Twaalfde verdieping

Tweede verdieping

Eerste verdieping
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Juryoordeel
Jetty (beeldend kunstenaar / ontwerper) en Maarten Min (architect) hebben in de duinen van  

Bergen aan Zee hun eigen woonhuis ‘proefondervindelijk’ ontworpen en gebouwd. Het oude woonhuis, 

een bungalow uit de jaren vijftig, moest hiervoor wijken. Het nieuwe ‘puntige huis’, met een goothoogte 

van drie en een nokhoogte van maar liefst 15 meter, is grotendeels low-tech uitgevoerd en wordt door 

de opdrachtgevers / ontwerpers / bouwers (de posities wisselden meerdere malen) getypeerd als:  

slow architecture.

Het huis voegt zich heel mooi in het duinlandschap, er is een vrij uitzicht op de duinen en de zee.  

De zelfontworpen dakpannen sluiten aan bij de kleuren van het omringende landschap. Grove 

Douglassparren met schors, blanken houten spanten, verbindingsstukken van verzinkt staal en grote 

ramen bepalen de materialisering van het interieur.

De jury was enthousiast over het resultaat van dit ambachtelijk ‘bouwavontuur’ van Jetty en Maarten Min. 

Dit is met recht een ‘bezield project’ te noemen. De inzending viel juist buiten de nominaties omdat 

enkele andere projecten een hogere moeilijkheidsgraad kenden dan dit in eigen beheer gerealiseerde 

bouw-kunst-huis.

Jetty en Maarten Min Woning Jetty en Maarten Min 
in Bergen aan Zee

Ontwerpers Maarten en Jetty Min / Architectenbureau Min2 bouw-kunst Aannemer in eigen beheer Planvorming en  
realisatie 2006 – 2009

Hoe ontwerp en bouw je als beel-
dend kunstenaar en architect je 
eigen woonhuis? Wie is de 
opdrachtgever, wie de ontwerper 
en waar liggen welke verantwoor-
delijkheden en het vetorecht? 
Jetty en Maarten Min hebben hier 
lang en weloverwogen over nage-
dacht en gefilosofeerd voordat ze 
in 2006 het avontuur aangingen 
om hun eigen huis te gaan  
bouwen. 
In afgebakende ontwerpfases en 
wisselende rolverdelingen door-
lopen ze vervolgens het ontwerp- 
en bouwproces dat moet leiden 
tot hun gedroomde huis. Maarten 
vooralsnog als architect, Jenny als 
inspirator en opdrachtgever. Na 
het schetsontwerp neemt Jenny 
echter de leiding over de materia-
lisatie en detaillering. In werk-
overleggen wordt stap voor stap 
alles besproken, er wordt pas  
verder gegaan als er consensus is 
bereikt. De gekozen bouw-
materialen zijn niet standaard, 
het echtpaar kiest zeer bewust 
voor kwaliteit (van het ambacht) 
en niet voor de standaardgaranties 
van een hoofdaannemer. Ook de 

bouwbegeleiding en het zoeken 
naar uitvoerende partijen nemen 
ze zelf op zich. Het persoonlijk 
contact met de leveranciers en 
het aansturen van de werklieden 
zijn belangrijke drijfveren voor 
deze keuze. De bouwtijd besloeg 
uiteindelijk anderhalf jaar en 
ondanks de keuze voor persoon-
lijke aandacht, ambacht en kwali-
teit is dit maar iets langer dan 
gebruikelijk voor een dergelijk 
project. 
Al meer dan twintig jaar wonen 
ze op een prachtige plek in het 
ruige duingebied bij Bergen. Het 
huis, een bungalow uit de jaren 
vijftig, ligt vrijwel onzichtbaar 
vanaf de weg, maar is vanuit de 
verte niettemin beeldbepalend in 
het landschap. De bungalow is in 
de jaren 1960 slecht verbouwd 
tot twee zomerhuizen. Lang 
bestond het idee om een nieuwe 
woning op kolommen over de 
bestaande bungalow te bouwen 
en de oude woning op te knappen. 
De woonkamer zou op de eerste 
verdieping worden gesitueerd 
vanwege het fantastische uitzicht 
op zee en het omliggende duin-

gebied. De slechte conditie van 
de fundering was er de reden van 
dat toch tot sloop wordt overge-
gaan. Om de woongeschiedenis 
te memoreren, is deze opgenomen 
in de draagconstructie van het 
nieuwe huis. De constructie is 
ontstaan uit een samenvoeging 
van de toenmalige plattegrond 
van de bungalow en de kolom-
menstructuur van de geplande 
overbouwing.
Een andere uitdaging voor het 
ontwerp was het bouwen binnen 
het bestemmingsplan. De toege-
stane kavel was 20 x 8 meter met 
een goothoogte van 3 meter.  
De hoogte van de nok was echter 
niet voorgeschreven. In goed 
overleg met de gemeente is deze 
tot 15 meter opgerekt, waardoor 
drie hoge verdiepingen mogelijk 
werden.
De smalle kavel dicteert een lang-
gerekt gebouw. Het omringende 
duinlandschap was inspiratiebron 
voor de uiteindelijke vorm: het 
huis rijst als een spitse duin 
boven de omringende duinen uit. 
De raamindeling is ook ingegeven 
door de omgeving. Horizontale 

raamstroken in het dak bieden 
een vrij uitzicht op zee en grote 
raampartijen aan de kant van de 
duinen maken dat de bewoners 
zich opgenomen voelen in het 
landschap.
Niet alleen het ontwerp ook de 
materialisering kreeg alle aan-
dacht van het echtpaar. Lang is er 
gezocht naar passende en tech-
nisch geschikte materialen. 
Daarbij moest rekening worden 
gehouden met het feit dat het 
woonhuis zich slechts op  
300 meter van zee bevindt. 
Daarom viel de keuze op natuur-
lijke, duurzame en onderhouds-
arme materialen die bestand zijn 
tegen de zeewind. De schuine 
gevel en het dak zijn bekleed met 
bijzondere dakpannen die ogen 
als gepotdekselde planken. 
Omdat er geen geschikte dakbe-
dekking met de gewenste uitstra-
ling te vinden is, besluiten ze zelf 
een dakpan te ontwerpen. 
Geïnspireerd op de gebruikte 
Kolumba-baksteen van Petersen 
Tegl is samen met deze leverancier 
een lange keramische vlakke pan 
van 53 x 17 cm en 4 cm dikte  

ontwikkeld. De bruinpaarse 
gemêleerde klei en de ruwe 
afwerking van de pannen sluiten 
aan bij de schors van de sparren 
in de buurt. De keramische  
pannen zijn zeer onderhoudsarm.
De verticale draagconstructie  
binnen refereert ook aan de 
omringende natuur. De dragers 
zijn gemaakt van Douglassparren 
van ongeveer 6 meter lang en 
minimaal 50 cm dik. De dakranden 
buiten zijn met zink afgewerkt en 
de verbindingselementen binnen 
zijn van verzinkt staal. Binnen 
zijn betonnen elementen onbe-
handeld, net als de populieren-
houten trappen. 
Op de begane grond zijn het  
atelier, de bibliotheek, de bad-
ruimte en de berging gesitueerd. 
Op de verdiepingen is een grote 
ruimte voor het wonen. In 2009 
hebben Maarten en Jetty Min het 
huis betrokken en geheel volgens 
de filosofie van slow architecture 
is het echtpaar nog steeds bezig 
met het bepalen van de uiteinde-
lijke indeling van deze verdie - 
p ingen. 

Woonhuis in de duinen van Bergen aan Zee
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1 Zijgevel woonhuis
2 Dak / zijgevel vanuit het noorden gezien
3 Voorgevel

2 3

Langsdoorsnede
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1 Trap van de begane grond naar eerste verdieping
2 Atelier met wc / trapvolume op de begane grond
2 Woonkamer op de verdieping

1 2

3

Eerste verdieping

Begane grond

Tweede verdieping
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Juryoordeel
De architectuur en stedenbouw van de ‘licht-lucht-en-ruimtefilosofie’ ligt de laatste jaren enigszins 

onder vuur. Bij de transformatie van zes ‘Dudokhaken’ in Amsterdam-West is echter respect betoond 

voor de aanwezige stedenbouwkundige kwaliteiten en is niet gemakzuchtig gekozen voor sloop-

nieuwbouw. De differentiatie van het type woningen is fors vermeerderd, noodzakelijke bouwkundige 

aanpassingen zijn doorgevoerd en de woonblokken zijn onzichtbaar opgetopt. Het delicate transformatie-

proces is door de opdrachtgevers en de architect in overleg met bewoners op een prima wijze aangepakt 

en georganiseerd. ‘Dit is verschrikkelijk goed gedaan’, vond de jury. ‘Een voorbeeldige hoog-niveau-

renovatie binnen de stedenbouwkundige structuur met waardering voor het groen en de bestaande 

bomen. Deze tactvolle en zorgvuldige vernieuwing van een wederopbouwwijk kan tot voorbeeld  

strekken voor veel onbeheerst breek- en sloopwerk waar deze wijken vaak onder lijden.’ De jury vond  

de vormgeving van het aangebouwde nieuwe trappenhuis met lift echter een minpuntje.

Woningbouwvereniging Stadgenoot en Delta Forte 
Dudokhaken in Amsterdam

Ontwerpers Arjan Gooijer / Van Schagen architekten Aannemer Van Ieperen Groep Planvorming en realisatie 2008 – 2010

De Westelijke Tuinsteden van 
Amsterdam zijn al jaren het terrein 
van grootscheepse transformaties. 
Sinds het eind van de vorige 
eeuw worden de naoorlogse uit-
breidingswijken geplaagd door 
grote sociale en fysieke proble-
men. Sindsdien wordt er hard 
gewerkt aan de verbetering van 
deze buurten. De woningen uit 
de wederopbouwtijd zijn matig 
van kwaliteit, eenzijdig van 
samenstelling en bouwtechnisch 
verouderd. Ook de sociaal-eco-
nomische positie van de bewo-
ners blijft achter bij het gemid-
delde in Amsterdam. 
Daarom is in november 2003 het 
vernieuwingsplan Geuzenveld-
Zuid vastgesteld. Voor een groot 
deel van de wijk is aan sloop-
nieuwbouw gedacht, voor de 
Dudokhaken, twaalf flats ontwor-
pen door architect W.M. Dudok, 
was echter behoud het uitgangs-
punt. Deze twaalf flats staan in 
zes haken rondom groene hoven 
en bevatten in totaal 312 wonin-
gen. Met het ontwerpen van de 
flats experimenteerde Dudok met 
verschillende woningtypen.  

De haken bestaan deels uit galerij-
woningen (flats met een noord-
zuidoriëntatie) en deels uit  
portiek-etagewoningen (flats met 
een oost-westoriëntatie).  
De architectuur, maar zeker de 
stedenbouwkundige setting is 
van grote cultuurhistorische 
waarde. Het complex vertolkt de 
opvattingen van de Moderne 
Beweging over licht, lucht en 
ruimte voor de bewoners. 
De opdrachtgevers Stadgenoot 
en Delta Forte hadden een hoog-
waardige renovatie / transformatie 
voor ogen. Ze benaderden het 
bureau Van Schagen architekten 
voor de opdracht. Het bureau 
heeft veel ervaring met renovatie 
in naoorlogse wijken en won 
meerdere malen de Nationale 
Renovatie Prijs. 
Met renovatie en transformatie 
van deze cultuurhistorisch waar-
devolle flats worden meerdere 
doelen nagestreefd. Door de 
bestaande galerij- en portiek- 
etagewoningen in verschillende 
variaties samen te voegen, komt 
er een ruimere differentiatie in 
het woningaanbod, waardoor 

veel bewoners in de wijk kunnen 
blijven wonen. Verder krijgen 
‘sociale stijgers’ met de verkoop 
van een groot deel van deze 
(samengevoegde) woningen een 
nieuwe woonkans binnen de wijk. 
De bestaande flatgebouwen zijn 
‘opgetopt’ met extra woningen: 
op de plek van de oude droog-
zolders zijn dakwoningen gereali-
seerd. Oorspronkelijk waren er in 
het vernieuwingsplan van 2003 
drie nieuwbouwblokjes van tien 
woningen in de groene hoven 
gepland. Opdrachtgever en archi-
tect vonden dit achteraf een té 
grote aantasting van de ruimte-
lijke kwaliteit en kwamen toen 
met het alternatief van het 
optoppen van de bestaande flats. 
In de hoeken van de haken is een 
nieuwe transparante hal met lift 
toegevoegd. Via bordessen takt de 
lift aan op het bestaande trappen-
huis. De dakwoningen worden 
ontsloten door liften. In totaal is 
het aantal woningen toegenomen 
van 312 tot 339. De gemiddelde 
woningoppervlakte werd vergroot 
zonder dat het bouwvolume  
toenam. Uiteindelijk is er een 

rijke mix van woningen gecreëerd 
voor grote en kleine gezinnen, 
starters, senioren en gehandicap-
ten: 156 koopwoningen voor star-
ters, 27 koopwoningen met 
nieuwbouwkwaliteit, 48 drie-
kamerappartementen voor kleine 
huishoudens, 24 sociale huur-
woningen voor grote gezinnen 
(minimaal 100 m2 en vijf kamers), 
12 rolstoelwoningen en 72 wonin-
gen voor senioren (WIBO).
In een vroeg stadium zijn Wel-
stand en het Bureau Monumenten 
en Archeologie van de gemeente 
bij de plannen betrokken, zodat 
eventuele ‘hobbels’ vroegtijdig 
zijn ondervangen. Ook de bewo-
ners zijn bij het  
project betrokken. In een project-
commissie hebben ze meegedacht 
met de algehele opzet van de 
transformatie, zonder dat direct 
het eigenbelang de drijfveer was. 
Sommigen wisten bijvoorbeeld 
dat ze niet zouden terugkeren in 
de Dudokhaken. Door persoon-
lijke begeleiding is voor alle 
bewoners tijdig een passende 
woning gevonden. Een deel van 
de bewoners kon door ‘door te 

schuiven’ in de het wooncomplex 
blijven wonen, anderen zijn 
teruggekeerd via een wissel-
woning. 
Veel aandacht is ook besteed aan 
aspecten van duurzaamheid. Veel 
van de oorspronkelijke materialen 
zijn hergebruikt en het project is 
aangesloten op het stadswarmte-
net. Door het plaatsen van een 
grote betonnen bodemplaat zijn 
in veel gevallen niet alleen de 
balkons met 80 cm ‘verdiept’, 
ook zijn door deze ingreep de 
drempels en koudebruggen na-
genoeg verdwenen.
De ruimtelijke kwaliteiten van de 
groene hoven is ook bij de trans-
formatieoperatie betrokken. Naar 
ontwerp van Van der Tol hoveniers 
kregen alle hoven een eigen 
invulling van planten in een 
vormgeving die aansluit bij de 
geometrische opbouw van de 
omringende gevels van de woon-
blokken.

Flat van Dudok met nieuwe transparante ontsluitingshal en toegevoegde dakwoningen, 
hoek Aalbersestraat/Sam van Houtenstraat 
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1 W.M. Dudok, flats Geuzenveld, 1956 
2 W.M. Dudok, ontwerpperspectief voor flats Geuzenveld 
3  Van Schagen architecten, stedenbouwkundig perspectief herontwikkeling Dudokhaken
4 Dudokhaak aan vernieuwd groen hof naar ontwerp van Van der Tol hoveniers 
5 Nieuw hekwerk van André Pielage tussen pleintje entreehal en hof
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1 Vernieuwde opgang portiekwoningen
2 Nieuw entreehal met lift
3  Galerij dakwoningen op de voormalige 

droogzolders
4  Uiteinde galerij vijfde verdieping met de 

nieuwe dakwoningen
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Eerste verdieping

Vijfde verdieping
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Juryoordeel
Een Zwolse corporatie heeft mede namens acht collega-instellingen een no-nonsense-opvang gereali-

seerd voor circa zestig dak- en thuislozen. Nadat een beheerder van een sporthal op eigen initiatief de 

opvang jarenlang had georganiseerd (in de hal en daarna in oude units), werd het duidelijk dat een 

echte oplossing niet langer kon uitblijven. Het opvangcentrum werd opgetrokken uit grotendeels over-

tollige, gebruikte en afgekeurde (maar nog goed te gebruiken) bouwmaterialen. Rond een patio zijn 

een voorportaal (eerste fase van opvang), een nachtopvang en ruimten voor een sociaal pension 

gegroepeerd. De inrichting werd bekostigd uit giften en allerlei steunacties in Zwolle.

‘Een enorme prestatie om dit voor elkaar te krijgen’, vond de jury unaniem. Het gebouwtje oogt heel 

functioneel, de vormgeving is basic en kleurig. In de woorden van de inzender: ‘Alles is Bokito-proof  

en toch prettig om te zien.’ Opdrachtgever en architect hebben met minimale middelen, maar met 

maximale bezieling en vindingrijkheid hun doel weten te bereiken. Het bewijs leverend dat initiatieven 

‘van onderop’ wel degelijk tot een onverwacht en prachtig resultaat kunnen leiden.

Woningstichting SWZ De Herberg in Zwolle
Ontwerper Ronald Olthof / Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten Aannemer Trebbe Bouw 
Planvorming en realisatie 2004 – 2009

De dak- en thuislozenopvang  
De Herberg kent een bewogen 
voorgeschiedenis. Die begon al in 
1989. In dat jaar krijgt Brammetje, 
een joodse man van 73 jaar,  
illegaal onderdak in de WRZV-
sporthal van de beheerder Joop 
van Ommen. Brammetje had 
shag gerookt in bed en was uit de 
reguliere opvang gezet. Met de 
tijd krijgen steeds meer ‘uitge-
wezen’ daklozen onderdak in de 
kleedkamers van de sporthal.  
Na de brand van 1 januari 2001 in 
Café ’t Hemeltje in Volendam komt 
er een aanscherping van de veilig-
heidsregels en wordt de illegale 
opvang met ruggensteun van 
toenmalig wethouder Margriet 
Meindertsma verplaatst naar een 
braakliggend stukje land achter de 
sporthal. Eerst in oude loodsen 
van golfplaten, later in mobiele 
units. 
Ondanks de verplaatsing blijven 
de omstandigheden slecht. De 
leefomstandigheden zijn belab-
berd en is er nauwelijks toezicht. 
In 2004 wordt de illegale opvang 
door enkele organisaties geadop-
teerd met het doel om op een 

andere plek in de stad een mens-
waardiger voorziening te realise-
ren. Op initiatief van drie woning-
corporaties wordt met mede- 
werking van Joop van Ommen en 
de gemeente het plan verder uit-
gewerkt. Om meer grip op de 
doelgroep en de bestaande  
situatie te krijgen, worden aller-
eerst beveiligers en begeleiding 
ter plekke aangesteld. Daarna 
verkrijgt de opvang een officiële 
status en begint de zoektocht 
naar een passende plek in de stad.
Dit laatste kost veel meer tijd dan 
gedacht. Want ook al bestaat er 
alom sympathie voor dit soort 
projecten, zodra er een concrete 
locatie gevonden is, komen de 
omwonenden vaak in verzet.  
In dit geval maar gelukkig ook, 
want na een uitgebreider en 
intensiever locatieonderzoek 
wordt een heel geschikte locatie 
aan de Nijverheidstraat gevonden. 
Tijdens deze periode sluiten zes 
andere woningcorporaties in de 
regio Zwolle zich bij het project 
aan en wordt het adoptieplan 
voortgezet in een vereende visie 
voor de opvang, getiteld: 

‘Iedereen onderdak!’ Uiteindelijk 
resulteert dit in de nieuwge-
bouwde opvang: De Herberg. 
Het opvangcentrum biedt voor 
ongeveer zestig daklozen drie 
soorten opvang in respectievelijk 
het voorportaal, de nachtopvang 
en het sociaal pension. In het 
voorportaal zijn alle daklozen, 
ook van buiten de regio, 24 uur 
per dag welkom voor een bed, 
bad, eten en een praatje.  
Ze mogen zelfs overdag binnen 
blijven, uniek in Nederland. Een 
deel van de mensen kan door-
stromen naar de nachtopvang. 
Hier kunnen de daklozen in 
tegenstelling tot het voorportaal 
ook begeleiding krijgen en wordt 
er in plaats van op slaapzalen in 
grote kamers geslapen. Het sociaal 
pension bestaat uit sobere hotel-
kamers, waar kwetsbare mensen 
vanuit de nachtopvang naar  
kunnen doorstromen. Op deze 
afdeling bevindt zich ook een  
ziekenboeg en een aparte gezins-
kamer. Functies die nergens 
anders in Nederland in maat-
schappelijke opvangcentra te  
vinden zijn. 

Het programma van eisen liet 
veel ruimte voor creativiteit.  
De keuze voor de architect, 
Ronald Olthof, wordt gemaakt op 
basis van zijn inzicht in de noden 
en leefwijze van de doelgroep en 
zijn vermogen om te komen tot 
optimistische, vrolijk vormge-
geven oplossingen. In zijn ont-
werp wordt de basisfunctie van 
de opvang — onderdak bieden 
aan mensen die een tweede kans 
krijgen in de maatschappij — goed 
zichtbaar gemaakt door het 
gebouw grotendeels op te trek-
ken uit overtollige en gebruikte 
bouwmaterialen zoals sloophout, 
restpartijen bakstenen en afge-
keurde (maar technisch goede) 
materialen. Op zichzelf prima 
materialen, die dus ook ‘een  
tweede kans’ krijgen.
De architectuur is eenvoudig en 
functioneel van opzet. In de bak-
stenen hoofdvorm zijn de ver-
schillende kozijnen at random 
geplaatst. Met kleuraccenten zijn 
de hergebruikte materialen 
ondergeschikt gemaakt aan de 
robuuste hoofdvorm: witgesausde 
muren van baksteen met daarin 

gekleurde vlakken van sloophout. 
Het voorportaal en de nachtop-
vang op de begane grond zijn aan 
weerszijden van een patio gelegen 
in het midden van het gebouw. 
Op de verdieping (het gebouw 
heeft twee bouwlagen) liggen 
het sociaal pension en het dak-
terras. Deze verdieping is via een 
centrale trap langs de patio te 
bereiken. 
Voor de aankleding van de 
opvang is bewust gekozen voor 
maatwerk en het is uitgevoerd in 
eenvoudige, robuuste materialen. 
De buitenruimten, de patio en 
dakterras verwijzen naar het 
leven op straat en zijn ingericht 
met gebruikt straatmeubilair.  
De interieurs van de drie afdelin-
gen hebben elk een eigen sfeer  
en mate van comfort gekregen. 
Dat het project steeds meer 
weerklank vond in de Zwolse 
samenleving, valt op te maken 
uit het feit dat de inrichting  
volledig is bekostigd door allerlei 
sportieve inzamelacties en giften 
van ondernemers.

De Herberg gezien vanaf Burgemeester Roelenweg
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1 Patio, ingericht met gebruikt straatmeubilair
2 Patio met zicht op trap
3 Gevel met hergebruikte materialen en at random geplaatste, verschillende kozijnen
4 Trap naar sociaal pension en dakterras

2 41

3

Dwarsdoorsnede
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1 Slaapkamer nachtopvang
2 Kamer sociaal pension
3 Huiskamer nachtopvang

1

2

3

Eerste verdieping

Begane grond

Tweede verdieping
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Juryoordeel
‘Het was een fantastisch gebouw en dat is het nog steeds’, zo luidde het bondige commentaar van de 

jury. Dat is een compliment, want de oude gloeilampenfabriek uit 1911, met het vertrouwde ‘zevenkantige 

lichttorentje’, was en is een geliefd en daarom kwetsbaar baken in de binnenstad van Eindhoven.

De stichting Trudo heeft als opdrachtgever prima werk verricht door de ontwikkeling ter hand te nemen 

(herbestemming en nieuwbouw) toen het industriële monument een monofunctionele bestemming 

dreigde te krijgen. Bijna het tegenovergestelde is nu gerealiseerd: een grote differentiatie aan huur- en 

koopappartementen, winkels, kantoor- en expositieruimten, een café-restaurant en een hotel hebben er 

inmiddels onderdak gevonden. Men heeft zich niet beperkt tot de gebouwen: er is een gemêleerd, stedelijk 

gebied ontstaan in een stukje Eindhoven dat voordien heel gesloten was.

In zekere zin is de opdrachtgever bij zijn prestatie enigszins ‘geholpen’ doordat het prachtige gebouw 

De Lichttoren (architecten Beltman, Scheffer en Roosenburg) het uitgangspunt was. Dat was ook de 

enige reden dat deze inzending nét buiten de nominaties viel. De slotconclusie loog er evenwel niet om: 

een heel goed project van een corporatie die zich bewust is van haar maatschappelijke taak.

Stichting Trudo Herontwikkeling De Lichttoren  
in Eindhoven

Ontwerpers Jan Verrelst / awg architecten, Piet Vrencken / Vrencken Hoen Architecten, Peter Lubbers / Buro Lubbers  
landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp Aannemer Stam + de Koning Bouw Planvorming en realisatie 2004 – 2009

Stichting Trudo kocht in 2003 het 
bekende gebouw De Lichttoren in 
Eindhoven. Men voelde zich  
hiertoe als corporatie in feite 
maatschappelijk verplicht. Want 
de ontwikkelcombinatie die de 
voormalige gloeilampenfabriek 
eind jaren negentig had gekocht, 
slaagde er namelijk niet in om 
hun herbestemmingsplan van 
gemengd en stedelijk gebruik te 
realiseren. Toen het icoon van 
Eindhoven een weinig verheffende 
toekomst als kantorenpand 
wachtte, greep Trudo in. Zo’n 
monofunctioneel gebouw op zo’n 
historische plek zou rampzalig 
zijn voor een aantrekkelijk leef-
milieu in Eindhoven. 
De voormalige gloeilampenfabriek 
ligt namelijk midden in het  
centrum van Eindhoven en was 
een van de eerste grote productie-
vestigingen van Philips. Het pand 
staat symbool voor het industriële 
verleden van Eindhoven en heeft 
een zeer herkenbare architectuur. 
Dit geldt met name voor het  
markante torentje, waar de gloei-
lampen werden getest. Het oudste 
deel van het complex is uit 1911 en 

is een ontwerp van de architect 
A.G. Beltman. Het latere deel 
(1919–1921), met het torentje, is 
een gezamenlijk ontwerp van de 
architecten Dirk Roosenburg en 
L.S.P. Scheffer.
Trudo speelt een grote rol in de 
ontwikkeling van de stad en zag 
de herontwikkeling van De Licht-
toren als een sleutel project voor 
het revitaliseren van dit ooit 
afgesloten deel van de stad.  
Het project kan gezien worden 
als een onmisbare schakel tussen 
het centrum en de nabijgelegen 
Strijp S, een voormalig Philips-
complex dat wordt geherstructu-
reerd. De locatie van De Licht-
toren is bij uitstek geschikt om  
er een hoogstedelijk milieu te 
creëren, met een gevarieerde mix 
van werken, wonen en recreëren. 
Trudo heeft er als corporatie voor 
gezorgd dat ook woningen voor 
mensen met een bescheiden 
inkomen in het plan zijn opge-
nomen. Het architectenbureau  
awg architecten, ontwerpers  
van het oorspronkelijke plan  
dat al voorzag in een gemengd  
programma, werd in de gelegen-

heid gesteld hun plan alsnog  
verder uit te werken. 
De Lichttoren is een rijksmonu-
ment. Al vanaf het allereerste 
begin zijn in nauw overleg met  
de gemeente, de welstands-
commissie, de Monumenten-
commissie Eindhoven en de 
Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg de restauratie en transfor-
matie ter hand genomen.  
Met grote zorgvuldigheid en veel 
discussie is bekeken wat behou-
den diende te worden en hoe de 
nieuwe functies konden voldoen 
aan alle regels in het Bouwbesluit. 
Zo is er bijvoorbeeld veel onder-
zoek en overleg geweest over de 
profilering en materialisatie van 
de kozijnen. Vanwege de heden-
daagse bouwfysische eisen 
moest er een alternatief gezocht 
worden voor de oorspronkelijke 
stalen ramen met enkel glas. 
Gekozen is voor aluminium ramen 
met dubbelglas. De speciaal voor 
De Lichttoren ontworpen profielen 
benaderen in hoge mate de 
dunne raamprofielen van staal, 
waardoor het oorspronkelijke 
karakter behouden is gebleven.

Nadat de oude fabriek volledig 
was gestript is er een nieuwe mix 
aan functies ondergebracht.  
Op de begane grond bevinden 
zich de publieksgerichte ruimten, 
zoals het café-restaurant, de  
winkels en de fitness-, kantoor- en 
expositieruimten. Op de eerste 
verdieping zit het duurzaamheids-
centrum ICSE. Deze fungeert als 
geluidsbuffer tussen de publieke 
ruimten op de begane grond en 
de woningbouw vanaf de tweede 
verdieping: 177 loftwoningen in 
verschillende prijsklassen. 
Bijzonder is dat de bewoners de 
nodige vrijheid kregen om hun 
woning in te delen. Voor de  
aannemer een gecompliceerde 
opgave, omdat hij er zo nog de 
nodige particuliere opdracht-
gevers bij kreeg.
Om het gebouw een nieuwe  
positie in de omgeving te geven, 
ontwerpt awg architecten drie 
nieuwe toevoegingen. Aan de 
voorkant, evenwijdig aan de 
Mathildelaan, wordt aan het 
einde van de voormalige parkeer-
plaats een bouwvolume geplaatst. 
Het tussenterrein wordt zo 

beschut en tegelijkertijd belem-
mert de trapvormige gevel van de 
nieuwe toevoeging het zicht op 
het monumentale pand niet. 
Onder het terrein ligt een parkeer-
kelder van twee lagen. Het dek is 
ingericht als stadspark, bestemd 
voor zowel de bewoners als de 
overige gebruikers van De Licht-
toren. Door bouwkundige uitbrei-
dingen aan beide uiteinden van 
het bestaande gebouw wordt de 
ruimte tussen De Lichttoren en  
de naastgelegen Witte Dame  
verkleind. Hiermee is tevens  
het tussengelegen Lichtplein  
voldoende afgeschermd van de 
Emmasingel. Op deze nieuwge-
creëerde, besloten ruimte vinden 
nu regelmatig grote evenemen-
ten plaats.
In 2009 wint het project zowel de 
jury- als de publieksprijs van de 
Dirk Roosenburgprijs. Ten slotte 
het welbekende torentje. Dat 
wordt weer verlicht, ditmaal met 
ledverlichting, wat overigens 
voor het gehele monumentale 
gebouw geldt. Het ontwerp voor 
de verlichting is gemaakt door 
een architect van Philips.

De Lichttoren aan de kruising Emmasingel / Mathildelaan
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1  Gerestaureerde gevel De Lichttoren met rechts nieuwe gevel Art Hotel Eindhoven
2  Philipscomplex met lichttoren met vooraan het Café Central, kruising Emmasingel/Parallelweg 

(later Mathildelaan), eind jaren twintig
3  De nieuwbouw van het Art Hotel Eindhoven geeft het naastgelegen plein extra beschutting
4  Gerestaureerde gevel met nieuwe ramen in de authentieke hoofdverdeling

2

1

4

3

Doorsnede



150 151

1 Loft (170 m2 zonder balkon)
2 Interieur kapsalon begane grond
3 Loft (85 m2 met balkon)

1 3

2

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Zesde verdieping
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Juryoordeel
Negen ondernemers ontwikkelden gezamenlijk een verzamelgebouw op IJburg in Amsterdam om hun 

bedrijven te huisvesten. Twee architecten die al hun eigen huis op IJburg ontwierpen, namen het initiatief 

tot de onderneming. De aanleiding was om geschikte werkruimte te creëren voor hun bureaus van een 

formaat (100 – 400 m2) zoals dat wonderlijk genoeg nauwelijks te koop is in de regio Amsterdam. 

Daarna sloten andere MKB’ers zich aan, waaronder Lingotto Projectontwikkeling, dat zijn expertise 

inzette voor het project.

Het gebouw is opgebouwd uit twintig koppelbare units van 100 vierkante meter, vijf per verdieping.  

Er is gestreefd naar maximale transparantie binnen het gebouw om interactie tussen de ondernemingen 

te bevorderen. Het opvallendst aan het alzijdige gebouw zijn de houten verstijvingsribben, die onder 

een hoek van 45 graden voor de eigenlijke gevel liggen.

‘Die ondernemers hebben met zijn negenen in deze moeilijke tijd iets onmogelijks gedaan’, zo verwoordden 

de juryleden hun bewondering. ‘Het is een stoer en kloek gebouw geworden, dat een zekere tijdloosheid 

uitstraalt.’ Wel vond de jury dat de ingangspartij wat was weggedrukt en had het als kantoorpand wel 

wat representatiever gekund.

VvE Steigereiland 101b de XXX in Amsterdam
Ontwerpers Dirk Jan van Wieringhen Borski / BNB architecten, René de Prie / BO6 architecten Aannemer K. Dekker 
Planvorming en realisatie 2007 – 2010

In Amsterdam staat, zowel in de 
koop- als huursector, enorm veel 
vierkante meter kantoorruimte 
leeg. Toch is het voor het midden-  
en klein bedrijf (MKB) vaak erg 
moeilijk om iets tussen de 100 en 
400 vierkante meter te kopen of 
te huren. Zeker op een aantrekke-
lijke en geschikte locatie. Kavels 
die worden uitgegeven zijn geba-
seerd op een bruto-oppervlakte 
vanaf 3.000 vierkante meter, wat 
doorgaans veel te groot is voor 
startende bedrijfjes.
Dit ondervonden de architecten 
Dirk Jan van Wieringhen Borski 
(bnb architecten) en René de Prie 
(BO6 architecten) ook tijdens hun 
zoektocht naar eigen werkruimte. 
Beiden wonen op IJburg en  
zochten onafhankelijk van elkaar 
al meer dan twee jaar in de buurt 
naar een kooppand voor hun 
eigen bedrijf. Een ambtenaar van 
het Projectbureau IJburg hoorde 
van de zoektocht en nam niet 
alleen het initiatief de twee archi-
tecten aan elkaar voor te stellen, 
maar ook suggereerde hij de koop 
van een kavel op de kop van 
Steigereiland om zelf werkruimte 

te gaan bouwen. Voorwaarden 
waren wel dat eindgebruikers in 
het pand werden gehuisvest en 
het niet mocht worden ontwik-
keld door een ontwikkelaar.
Een snelle rekensom leerde beide 
heren dat ze het niet alleen  
konden doen. Dus zochten ze 
naar andere bedrijven voor een 
gezamenlijke onderneming. Met 
uiteindelijk negen, oorspronkelijk 
elkaar onbekende, ondernemers 
(Design Matters, Duinker Van der 
Torre architecten, Eduquality, 
Lingotto, Pure Productive 
Communications, Senso en 
Zzesto) werd het avontuur aan-
gegaan en een bedrijfsverzamel-
gebouw van 3.300 vierkante 
meter ontwikkeld. Een ingewik-
keld proces, ook omdat er geen 
voorbeeld was hoe andere onder-
nemers in gezamenlijkheid een 
dergelijke ontwikkeling hadden 
doorlopen. Ze vroegen Bob Jansen 
van Lingotto als gedelegeerd  
projectontwikkelaar voor  
professioneel advies. Daarnaast 
richtten ze een Vereniging van 
Ontwikkelaars (VvO) op en beleg-
den maandelijkse bestuurs- en 

ledenvergaderingen. Hierdoor is 
het ontwikkelingstraject helder 
gebleven, ook tijdens spannende 
momenten toen de twee oor-
spronkelijke ondernemers in  
conflict dreigden te komen met 
hun rol als ontwerpers van het 
verzamelgebouw. 
Maar de wil tot slagen was groot. 
Dat mocht ook wel, want de 
belangen waren aanzienlijk en  
de investering hoog. Het ging 
tenslotte om een miljoenen-
project. In 2009 werd dit tijdens 
de ondertekening van de split-
singsakte door de notaris nog 
eens benadrukt. Niet eerder had 
hij meegemaakt dat een groep 
samenwerkende ondernemers zo 
veel onderling vertrouwen had 
weten te creëren, waardoor een 
bedrijfsverzamelgebouw was 
ontstaan dat voldeed aan de 
wensen van alle individuele 
ondernemers. Bovendien leverde 
het project ook nog eens een 
betekenisvolle bijdrage aan de 
ontwikkeling van de buurt. 
Vanaf het allereerste begin is er 
overeenstemming geweest over 
het karakter van het gebouw.  

Het moest een stoer en opmerke-
lijk gebouw worden met een 
industriële uitstraling. Een land-
mark, niet alleen voor IJburg maar 
ook voor de stad. Door de ligging 
op de kop van Steigereiland is het 
gebouw goed zichtbaar vanaf de 
ringweg A10.
Het gebouw bestaat uit een  
glazen, rechthoekige doos met 
eromheen een scherm van houten 
balken (ribben) onder een hoek 
van 45 graden. Het interieur 
bestaat uit koppelbare units 
vanaf 100 vierkante meter, die 
allemaal maximaal profiteren van 
het uitzicht. De ontsluiting van 
de units ligt langs de gevel, zodat 
een maximale bezonning van de 
units mogelijk is. Aan de zuidgevel 
wijkt de glazen gevel om ruimte 
te maken voor lange balkons. 
Hier fungeert de karakteristieke 
gevel tevens als zonnescherm. 
De hoofdentree is opgenomen in 
de noordgevel van het pand.  
Via een langgerekte vide kunnen 
de gebruikers met de lift of de 
trap de verdiepingen bereiken. 
Op de verdiepingen worden de 
kantoren door galerijen ontsloten. 

De grote vide maakt het onder-
linge contact goed mogelijk en 
maakt in het dagelijks gebruik 
een dynamische indruk.
Naast de gezamenlijke hoofd-
entree ligt nog een entree. Het 
bedrijf Senso Gietvloeren is in het 
weekend ook open en daar het op 
de begane grond is gesitueerd, 
wilde het bedrijf graag een eigen 
ingang. Door een verlenging van 
het entreeplateau is de Senso-
ingang onderdeel van de entree-
partij. 
Los van de hoofdentree en de 
vide delen de ondernemers geen 
andere voorzieningen. Allen  
wilden liever de voorzieningen 
zoals de toiletten en de vergader- 
en lunchruimte in de eigen unit 
hebben. Nu het gebouw in 
gebruik is genomen, blijkt de 
strikte scheiding minder te  
worden. Men luncht bij elkaar op 
kantoor en waar nodig worden 
elkaars vergaderruimten 
gebruikt. Binnenkort opent Senso 
op de begane grond een koffiebar, 
die ook door de andere onder-
nemers gebruikt kan worden.

De XXX met zicht op Enneüs Heermabrug van architect Nicholas Grimshaw
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1  Entreezijde met links naast de hoofdentree een eigen, kleine ingang voor Senso Gietvloeren
2  Zuidgevel met lang balkon tussen de units en het scherm met houten ribben
3 Vide ter hoogte van de gezamenlijke hoofdentree

1 2 3

Dwarsdoorsnede
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1 Receptie- en werkruimte bedrijfsunit begane grond
2 Zuidkant bedrijfsunit op de begane grond
3 Bedrijfsunit op verdieping met zicht op Enneüs Heermabrug
4 Bedrijfsunit op de begane grond

1 3

2

4

Begane grond

Verdiepingen
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Juryoordeel
Het woningbeleggingsfonds Vesteda is al sinds een reeks van jaren actief bij de ontwikkeling van de 

Kop van Zuid in Rotterdam, met name op de zuidoever van de Wilhelminapier. De hoogbouw die de 

bekende Portugese architect Álvaro Siza ontwierp, met in de plint verschillende voorzieningen en een 

theater, staat nu als tweede gezichtsbepalende woontoren naast wolkenkrabber Montevideo (2005).

De jury had enerzijds respect voor de ‘rug-recht-houden’-opstelling van Vesteda om ook in deze mindere 

tijden prima woningbouw te creëren in de duurdere sector, maar aan de andere kant vroeg men zich af 

of dit wel verstandig was in de wetenschap dat Rotterdam maar een beperkte markt heeft voor luxe 

appartementen. Opdrachtgever Huub Smeets en architect Siza verkeren allebei in de ‘top van de  

architectuur’, daarom vond de jury dat bij de beoordeling van New Orleans de lat hoog mocht worden 

gelegd. De jury kwam tot de slotsom dat het woongebouw mooi en beschaafd is, maar wat weinig  

zeggingskracht heeft. Het is goed, maar niet uitmuntend. En dat laatste is eigenlijk wat van het illustere 

duo had mogen worden verwacht.

Vesteda Project Woongebouw New Orleans  
in Rotterdam

Ontwerpers Álvaro Siza / Álvaro Siza Architects Aannemer Besix Planvorming en realisatie 2002 – 2010

De Kop van Zuid in Rotterdam is 
een hoogstedelijk gebied gewor-
den met veel moderne voorzie-
ningen. Vanaf het begin van de 
jaren negentig is dit voormalige 
havengebied op basis van het 
masterplan van Teun Koolhaas en 
Riek Bakker in rap tempo ontwik-
keld. Vanaf 1996 wordt ‘de Kop’ 
ontsloten door de Erasmusbrug 
en heeft het schiereiland een 
goede verbinding gekregen met 
het stadscentrum.
De Wilhelminapier wordt een 
steeds belangrijker deel van het 
centrumgebied van Rotterdam, 
dat vooral wordt gekenmerkt 
door hoogbouw. Oude stijlvol 
gerenoveerde pakhuizen worden 
afgewisseld met hoge apparte-
mentengebouwen, kantoren, 
pleinen en restaurants, cafés en 
winkels. Een toplocatie aan het 
water met de stad aan z’n voeten. 
Een hele reeks belangrijke instel-
lingen en ondernemingen hebben 
inmiddels huisvesting gevonden 
in het ‘Manhattan aan de Maas’: 
Hotel New York, World Port 
Centre, Cruise Terminal, Nieuwe 
Luxor Theater en Las Palmas met 

daarin opgenomen het Nederlands 
Fotomuseum en het visrestaurant 
van tv-kok Herman den Blijker. 
Naast de woontoren Montevideo 
van Mecanoo architecten is 
inmiddels de tweede hoogbouw 
met appartementen verrezen: 
New Orleans. Het is een woon-
gebouw van een on-Rotterdamse 
allure dat niettemin uitstekend 
past in de ontwikkeling op de 
Wilhelminapier. In de toren 
bevinden zich 234 appartementen 
van achttien verschillende woon-
typen en een permanent bemand 
servicecenter. In de plint en de 
naastgelegen laagbouw is de 
nieuwe vestiging gehuisvest van 
het Rotterdamse Jazz- en Film-
huis Lantaren / Venster met vijf 
zalen, een theatercafé en een 
grote multifunctionele zaal. 
Daarboven ligt een ruim opgezet 
leisurecenter met een groot 
zwembad, fitnessruimten, een 
sauna en een ruim dakterras.  
Dit leisuredeel is uitsluitend te 
gebruiken door de bewoners van 
de toren, die vanaf het zonnedek 
een prachtig uitzicht hebben over 
de Rijnhaven en omgeving. 

Onder de laagbouw bevindt zich 
de parkeergarage.
De typologie van de appartemen-
ten varieert van stedelijke studio’s 
(vanaf 57 m2) tot een groot aantal 
penthouses (tot aan 212 m2) in de 
top van de toren. De appartemen-
ten zijn deels koop- (47), deels 
huurappartementen (137). 
Bovendien zijn vijftig apparte-
menten ingericht als ‘short-stay 
apartments’, een woning voor 
bijvoorbeeld expats met de  
kwaliteit en intimiteit van een 
eigen woning, maar met een 
haast vergelijkbare service als  
van een hotel.
Als ontwerper voor deze 158 meter 
hoge toren is de Portugese archi-
tect Álvaro Siza aangetrokken. 
Deze keuze sloot aan bij de uitge-
sproken voorkeur van het kwali-
teitsteam voor topontwerpers 
met een mediterraan idioom. 
Directeur Huub Smeets van 
Vesteda kende Siza al van een 
eerder project in Maastricht.  
Op het Céramiqueterrein hebben 
beiden samen aan een woontoren 
gewerkt, heel toepasselijk de 
Siza-toren genoemd.

De realisatie van New Orleans is 
een gewaagde onderneming in 
deze (crisis)tijd. Maar Vesteda is 
een vaste speler in de markt voor 
vrijesectorhuurwoningen en wil 
hierin zelfbewust een leidende 
rol blijven spelen. Bovendien zal 
het aanbod van deze duurdere 
woningen volgens Vesteda de 
stedelijke structuur van de stad 
versterken. 
Om de duurzaamheidsdoelstel-
lingen te realiseren, is er gekozen 
voor een bovengemiddelde woon-
kwaliteit van de appartementen 
en duurzame materiaal- en  
energieconcepten. Alle woningen 
hebben binnen een vrije hoogte 
van bijna 3 meter, de appartemen-
ten worden centraal verwarmd, 
gekoeld en geventileerd. Verder 
beschikken de woningen over 
een goede buitenruimte van zeker 
12 vierkante meter die, om rede-
nen van bruikbaarheid en comfort, 
deels binnen de gevel liggen.  
Het gebouw wordt verwarmd met 
restwarmte en gekoeld met behulp 
van de rivier, zodat de CO2-last 
veel gunstiger is dan vergelijk-
bare gebouwen van deze omvang.

Niet alles ging van een leien dakje. 
Er waren meerdere moeilijke 
momenten te overwinnen in het 
ontwikkelproces. Zo zorgde een 
gewijzigde gemeentelijke visie 
op het parkeren en de verkeers-
afwikkeling voor veel intensieve 
gesprekken over de posities en 
hoogtebepalingen van de ver-
schillende torens, vond de aanbe-
steding in een economisch moei-
lijke periode plaats (mei 2007) en 
zorgden de nodige wisselingen 
bij het bestuur en directie van 
Lantaren / Venster voor een 
gecompliceerde situatie. 
Met de voorzieningen in de plint 
heeft Vesteda zich hard gemaakt 
voor een goede aansluiting op de 
openbare ruimte van het gebied, 
dat door bureau Quadrat is ont-
worpen. Een dubbele rij bomen 
en aangepast zitmeubilair op de 
zuidelijke kade van de pier hebben 
het gebied een grote mate van 
intimiteit weten te verschaffen. 

Woongebouw New Orleans naast toren Montevideo aan de Antoine Platekade
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1  Woongebouw New Orleans met op de achtergrond de Erasmusbrug
2 Perspectief toekomstig Wilhelminapier, Rotterdam

2

1

Doorsnede
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 1  Woontoren New Orleans met op voorgrond het dakterras 
van het leisurecenter op het naastgelegen laagbouw

2 – 3 Impressies ingerichte modelwoning

2 3

1

Begane grond

Twaalfde verdieping
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Amersfoort

5
Gemeente Amersfoort
ICOON
Rob Alewijnse, Chris de Weijer /  
DP6 architectuurstudio

6
Van Bekkum Projecten
20.30XL
H. Sluijmer / Architectuurbureau 
Sluijmer en Van Leeuwen

Amstelveen

7
Kinderdagverblijf ’t Eigen Wijsje
Nieuwbouwproject  
’t Eigen Wijsje
Irene Curulli / Terrafirma 
architecture / landscape

8
Scholengemeenschap Panta Rhei
Scholengemeenschap  
Panta Rhei
Janneke Snelder, Michiel Snelder /  
Snelder Architecten

Amsterdam

9
Amsterdam RAI
RAI Elicium
Mels Crouwel, Marcel Blom /  
Benthem Crouwel Architects

10
Amsterdamse Hogeschool  
voor de Kunsten
Conservatorium van 
Amsterdam
Frits van Dongen / Cie.

11
Stichting Hermitage aan  
de Amstel
Museum Hermitage Amsterdam
Hans van Heeswijk, Dick de Gunst, 
Stephanie Haumann /  
Hans van Heeswijk architecten, 
Evelyne Merkx,  
Abbie Steinhauser / Merkx + Girod 
architecten, Michael van Gessel /  
Michael van Gessel Landscapes

12
Anne-Marie en Jirko Hoogewerf
Vrije kavel R205 IJburg
Tom Bergevoet / Tom Bergevoet 
Architecture

13
A.D.J. Idenburg, D. Idenburg-The
Huis Steigereiland
Felix Claus,  
Dick van Wageningen /  
Claus en Kaan Architecten

14
Far West
Blok van Dok
Liesbeth van der Pol /  
dok architecten

Ingezonden projecten

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

Eén inzending, de multifunctionele ontvangstruimte van begraafplaats Heidehof in Apeldoorn, werd reeds in 2009 
ingezonden, maar werd door de jury vorig jaar doorgeschoven naar de huidige architectuurronde.
Vier ingediende projecten (landgoed De Groote Scheere in Overijssel, het Wisselplein in Lelystad en het Funen en 
Jamboni in Amsterdam) werden door de jury van 2010 als gebiedsontwikkeling gezien. De inzendingen werden 
doorverwezen naar een latere ronde, wanneer dit thema aan de orde zal zijn. Deze projecten zijn dan ook niet 
opgenomen in deze lijst met architectuurprojecten.

Alkmaar

1
Woonwaard Noord 
Kennemerland
Parckstede
Jurgen van der Ploeg / FARO 
Architecten

Almelo

2
Gemeente Almelo
Internationale Indoor Sport 
Accommodatie Almelo (IISPA)
Eric Slangen / Koppert + Koenis 
Architecten 

Almere

3
Tang Dynastie Onroerend Goed
Restaurant Tang Dynastie
Sander Mirck / Mirck Architecture

4
V.M. Van Kooten
Huis De Kleine en Van Kooten
Bart Commandeur / Commandeur 
Haumann architecten
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Arnhem

27
Ron Bosboom, Annet Berntsen
Woonhuis Shàn
Architectuuratelier Jos Bannink

Asten

28
WoCom, Bergopwaarts
De Beijerd
Architectenburo Boon & Slagter

Beemster

29
Gemeente Beemster
Multifunctioneel Centrum  
De Boomgaard
Bastiaan Jongerius

Bergen aan Zee

30
Jetty en Maarten Min
Woonhuis Jetty en Maarten Min
Jetty en Maarten Min

Beverwijk

31
Pre Wonen
Burgerharthof
Henk Pouw / ONX architecten

15
Kroonenberg Groep
The Bank
Kees Rijnboutt / Rijnboutt

16
Ronald McDonald Centre
Ronald McDonald Centre
Peer Glandorff / Fact Architects

17
Woningbouwvereniging 
Stadgenoot, Delta Forte
Dudokhaken
Arjan Gooijer / Van Schagen 
architekten

18
Stichting Orfeos Studio
Muziekmakerscentrum 
Amsterdam
Jo Janssen / Jo Janssen 
Architecten, Paul Verhey /  
Paul Verhey Architecten

19
PCF2
De Binderij
Mark Graafland,  
Jaap Mittelhaeuser /  
Bureau Kroner

20
Universiteit van Amsterdam
Nieuwbouw en renovatie 
Faculteit der Natuur-
wetenschappen, Wiskunde en 
Informatica
Laurens Jan ten Kate /  
Architectuurstudio HH architects 
and urban designers,  
B. van Waveren / Meyer en  
Van Schooten Architecten,  
Rudy Uytenhaak, Marco Romano /  
Rudy Uytenhaak Architecten-
bureau

21
VvE Steigereiland 101b
de XXX
Dirk Jan van Wieringhen Borski /  
BNB architecten, René de Prie /  
BO6 architecten

22
Familie Weijnen-Feikema
Steigereiland 2.0
P. Weijnen / FARO Architecten

23
Ymere
Het Joost Swarte Huis
Joost Swarte / Atelier Joost Swarte, 
Sytze Visser / Architectenbureau 
Broersma en Visser

Apeldoorn

24
Gemeente Apeldoorn,  
dienst MMO
Multifunctionele 
ontvangstruimte op 
begraafplaats Heidehof
Moriko Kira /  
Moriko Kira architect

25
Blinq Carwash
Wasstraat Blinq
Gert Grosfeld,  
Martijn van Corbach / GSG 
architecten

26
Stichting Apenheul
Het WereldNatuurhuis
Thomas Rau, Ronald Graan / RAU

Bleiswijk

32
Inge Breugem
Uitbreiding woonhuis  
Hoefweg 143
F.J. Ellens / Bureau Kas

Broek op Langedijk

33
Stichting De Geestman
De Toekomst
Flip Rosdorff /  
Architectencombinatie  
Bos Hofman Wiebing

Delft

34
Stichting DUWO
IFD Studentenhuisvesting Delft
Ellen van der Wal,  
Paul Ketelaars / Mecanoo 
architecten

35
Paula Kouwenhoven,  
Jeroen van Schie
Atelier Delft, atelier-, 
expositie- en 
congresruimte
Teske van Royen / 
Artesk-architectuur

36
W. Meyer Beheer
Wijnhuis Delft
Mark Graafland / Bureau Kroner

37
Technische Universiteit Delft, 
faculteit Bouwkunde
BK City
Job Roos / Braaksma &  
Roos Architectenbureau, 
Diederik Fokkema / Fokkema & 
Partners Architecten,  
Herman Kossmann /  
Kossmann.deJong,  
Winy Maas / MVRDV,  
Mick Eekhout / Octatube 
International, Jan Jongert /  
2012Architecten
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Doetinchem

48
Stichting Beroepsonderwijs en 
Volwasseneneducatie te 
Doetinchem, Graafschap College
Nieuw Onderwijsgebouw  
ten behoeve van de sector 
Economie & Dienstverlening
Dorte Kristensen, Lisette Plouvier,  
Tamara van Spronsen / atelier PRO, 
Marc van der Zwet / Copijn  
Tuin- en landschapsarchitecten

Eindhoven

49
Stichting Trudo
Herontwikkeling De Lichttoren 
Eindhoven
Jan Verrelst / awg architecten, 
Piet Vrencken / Vrencken Hoen 
Architecten, Peter Lubbers / Buro 
Lubbers landschapsarchitectuur 
& stedelijk ontwerp

50
Woonveste Vastgoed
De Hangar
H. Dirrix / diederendirrix

Enschede

51
I.E.C. Blans, Tj.L. Knol
Villa Welpeloo
Jan Jongert, Jeroen Bergsma /  
2012Architecten

52
B. Kerkwijk, N. van Lier
Woonhuis Kerkwijk-Van Lier
André Beumers / IAA Architecten

53
Saxion
Nieuwbouw gebouw Epy Drost 
Harrie Abels / IAA Architecten

54
Vastgoedbedrijf Enschede, 
gemeente Enschede
De Mast
José Albuquerque, Henk Döll /  
döll — atelier voor bouwkunst

Gorinchem

55
Gorkum Oost Vastgoed
Bedrijfsgebouw merford
Hendrik Jan Groeneweg /  
Architectenmaatschap 
Groeneweg & Van der Meijden

Gouda

56
Ericis
GouweZone
Daniel van den Berg / EGM 
architecten

Groningen

57
Nijestee
Het Paleis
Michel melenhorst / DAAD 
Architecten

Den Haag

43
Aramco Overseas Company
Interieur nieuw kantoor 
Aramco Overseas Company
Lolke Ket / GROUP A

44
R.Th.G. Brinkel
De Zon
Fred Bos / de Architekten-
kombinatie

45
Gemeente Den Haag /  
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Caballero Fabriek
Maarten van Bremen / GROUP A

Deventer

46
Deventer Ziekenhuis
Jozef Gezondheidscentrum
Matthijs Bouw / One Architecture

47
Woonbedrijf ieder1
Hoornwerk, Ravelijn
Hiltje Huizenga /  
KCAP Architects & Planners

38
Woonbron Delft
De Groene Smaragd
Sechmet Bötger,  
Peter Oudshoorn /  
architectuurstudio 
BötgerOudshoorn

Delfshaven

39
Woonbron Delfshaven
Achterhaven
Sputnik Architecture Urbanism 
Research

De Lier

40
Rabobank Westland
Hoofdkantoor Rabobank 
Westland
Eduard Böhtlingk / Böhtlingk 
architectuur

Den Bosch

41
BrabantWonen
Jongerenwoningen
Paul Diederen / diederendirrix

42
Kerkbestuur H. Johannes 
Evangelist te ’s-Hertogenbosch
Restauratie kathedraal Sint Jan
Frans Sturm / Sturm Architekten



172 173

Leiden

69
J. Brokken
Hide & Expose
Ralf Pasel / pasel.künzel 
architects

Maastricht

70
Hogeschool Zuyd
Hotel Château Bethlehem
Harold Janssen / SATIJNplus 
Architecten en diverse 
interieurontwerpers

71
Rabobank Maastricht e.o.
Rabobank Maastricht e.o.
Han Westelaken / Architecten  
aan de Maas

Nieuwegein

72
St. Antonius Ziekenhuis
Parkeergarage en entreegebied 
St. Antonius Ziekenhuis
M. Algra, E. Bisschoff / de Jong 
Gortemaker Algra architecten en 
ingenieurs, R. Dubbeld / MTD 
Landschapsarchitecten

Nieuwveen

73
Norman Trapman,  
Florentine Haak
Atelier + woonhuis 
Trapman / Haak
Jante Leupen, Wally Glashouwer, 
Hilmar Goedhart / Claus en Kaan 
Architecten

Noordwijk

74
BGW Vastgoed
Azzurro Wellness Center
Jan Splinter / Splinter Architecten

Nootdorp

75
Stichting Ipse de Bruggen
Dagbestedingseiland
Andrea Möhn / Möhn + Bouman 
Architekten

Riel

76
Olaf Rutten,  
Nadine Rutten-Buenen
Woonhuis Rutten te Riel
Peer Bedaux / Bedaux De Brouwer 
Architecten

Rotterdam

77
Koninklijke Visio
Visio Onderwijs Rotterdam
Hans Vesseur, Harold de Vries /  
Axes Architecten

78
LSI Project Investment
Central Post
Kees Kaan, Leo Hardus /  
Claus en Kaan Architecten

79
Stichting Pluspunt
Check in
Cas Bollen / Bollen en van Dillen 
architecten

58
Stichting Ronald McDonald Huis
Ronald McDonald Huis
Jurjen van der Meer /  
De Zwarte Hond

Haarlem

59
Cobraspen Beheer
Suikersilo’s Sugar City
Jos van Eldonk /  
Soeters Van Eldonk architecten

60
Stichting De Hartekamp Groen
Regionaal Kinderdiensten-
centrum ‘Het Duinhuis’
Erik de Jong,  
Renato Jeuken / MORFIS 
architectuur − urbanisme

Halsteren

61
Gemeente Bergen op Zoom, 
A.J.H. van Eekelen
Raadhuis Halsteren
Architecten Alliantie

Hattem

62
Familie Luning
Health House
Liong Lie / 123DV architectuur  
& consult

Hengelo

63
Gemeente Hengelo
Nieuwbouw Pop- en 
cultuurpodium Metropool
Marleen van Driel / Benthem 
Crouwel Architekten

64
Dr. Schaepmanstichting /  
basisschool St. Plechelmus, 
gemeente Hengelo
St. Plechelmusschool, 
transformatie van kerk tot 
schoolgebouw
Ronald Olthof / Leijh, Kappelhoff, 
Seckel, van den Dobbelsteen 
architecten 

Hoogeveen

65
Woonconcept Vastgoed
Brede school en 
multifunctioneel centrum 
Krakeel
Hans van den Dobbelsteen /  
Leijh Kappelhof Seckel Van den 
Dobbelsteen Architecten,  
Yko Buursma, Jan Piet Nicolai /  
SKETS architectuurstudio

Kampen

66
Henk Schuuring, Janna de Haan
Ecovilla met bedrijfsruimte
Michel Post / ORIO architecten

Leeuwarden

67
Essent Local Energy Solutions
Eco Zathe
Jan van der Leij / Bonnema 
Architecten

68
LontPlan
Herbestemming Johannes  
de Doperkerk
Broor Adema / Adema Architecten
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91
Stichting Oranje Fonds
Restauratie en inrichting 
huis / kantoor Oranje Fonds
Heyligers D + P, LandLab

Vlagtwedde

92
Gemeente Vlagtwedde
Nieuwbouw basisschool  
met gymzaal
Jochem Koster / De Zwarte Hond

Vlissingen

93
N.A.J. Bijkerk
Dijkpaviljoen ’t Puntje
Joos Nijsse / Joos Nijsse 
Architectuur

Zaandam

94
Inntel Hotels Amsterdam 
Zaandam
Inntel Hotel Zaandam
Wilfried van Winden / WAM 
architecten

Zoetermeer

95
R.M. Mulié, J.E. Hostman,  
F.W. ten Broek
Orfeokliniek, ZBC kaakchirurgie
Saskia van der Veen /  
Elffers Van der Veen architecten

Zwartewaal

96
A. Briggeman,  
G.J.J. Briggeman-Mol
Villa Wouddijk 1
Art Nieuwpoort / ir. Art 
Nieuwpoort architect

Zwolle

97
Woningstichting SWZ
De Herberg
Ronald Olthof / Leijh,  
Kappelhoff, Seckel,  
van den Dobbelsteen architecten

80
Gemeente Rotterdam /  
Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf
Stadhuis Rotterdam
Evelyne Merkx / Merkx+Girod 
architecten

81
Vesteda Project
New Orleans
Álvaro Siza / Álvaro Siza 
Architects

82
Vestia Rotterdam Zuid
De Wereld op Zuid
Theo Kupers / N2 architekten

83
Woonbron Prins Alexander
Knikflats Ommoord
Rick Wessels / biq stadsontwerp

Schiermonnikoog

84
Kapenglop
De Ville Buiten
Jurjen van der Meer /  
De Zwarte Hond

Ternaard

85
Familie Van der Bent
De vermaningwoning  
van Ternaard
Jan Hendrik Bos / JhBos 
Ontwerpen /  
Bureau VOLHOUDBAAR 

Tilburg

86
Gemeente Tilburg / Dienst 
Gebiedsontwikkeling
Factorium Tilburg, Dans & 
Muziekschool
Hans van Beek, Dorte Kristensen, 
Pascale Leistra / atelier PRO

Utrecht

87
AM / Bouwfonds
Hart van Hoograven
Tjeerd Jellema / De Zwarte Hond

88
ING Real Estate Development
Facet
Aat van Tilburg,  
Marc Ibelings / Van Tilburg 
Ibelings von Behr Architecten

89
Katholieke Caritas van de  
stad Utrecht
Hiëronymus Huis
H. ter Beek / op ten noort 
blijdenstein architecten en 
adviseurs

90
NIC Commercieel Vastgoed
Creative Valley
C. Schuuring, P. van Dam /  
MONK Architecten
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De beschrijving en de vermelde gegevens van de gepubliceerde projecten zijn gebaseerd op het materiaal zoals dat  
door de deelnemers aan de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap de Gouden Piramide 2010 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.

*  Bij het ter perse gaan van deze publicatie kon nog geen rekening worden gehouden met de voorgenomen  
reorganisatie van enkele betrokken departementen.
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Het Nederlandse architectuurklimaat is getroffen door een stevige depressie. Door de economische 
neergang van de afgelopen jaren zijn de opdrachten voor grote nieuwbouwprojecten sterk verminderd. 
Dat heeft dramatische consequenties. Naar schatting 40 procent van de Nederlandse architecten is 
werkloos geworden en professionele opdrachtgevers opereren alleen nog met de grootst mogelijke 
terughoudendheid.
Deze onzekere tijd heeft niet alleen geleid tot minder omzet, maar ook tot een heroriëntatie op het  
bouwen zelf. De tijd van spectaculaire architectuur uit de roaring nineties lijkt voorbij. De aandacht wordt 
verlegd naar duurzaamheid, sociale inbedding, herbestemming en smart architecture. 
Veel inzendingen voor de Gouden Piramide 2010 getuigen van deze veranderde opstelling. De projecten 
zijn over de hele linie bescheidener, maar volgens de jury wel van een verrassend hoog niveau. 
In dit boek zijn de beste vijftien projecten uitgebreid gedocumenteerd, beschreven en van het juryoordeel 
voorzien. Bovendien belichten vijf toonaangevende architecten, onder wie rijksbouwmeester  
Liesbeth van der Pol, vanuit hun eigen ontwerppraktijk verschillende facetten van de huidige architectuur-
ontwikkeling in Nederland en de rol van opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces.

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