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Succesvolle gebiedsontwikkeling is ondenkbaar zonder de visie, creativiteit, deskundigheid en bovenal 
bezieling van een opdrachtgever. Zijn of haar rol wordt zo belangrijk gevonden dat het Rijk er sinds 2003 
jaarlijks een prijs voor uitreikt: de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. In de 
even jaren beoordeelt een jury opdrachtgevers van architectuurprojecten, in oneven jaren staat gebieds-
ontwikkeling centraal. Gebiedsontwikkeling is dus het thema in 2011. De jury kreeg 51 inzendingen te 
beoordelen, waarvan ze er vijf nomineerde. Nadat ze deze vijf projecten – variërend van een park tot de 
transformatie van een voormalig bedrijfsterrein – had bezocht, kon de jury een winnaar voordragen.
 Deze winnaar en de overige nominaties worden in dit boek uitgebreid gepresenteerd, inclusief het 
juryoordeel. Ze worden aangevuld met een tiental andere inzendingen die het volgens de jury waard zijn 
om onder de aandacht te worden gebracht. Naast een verslag van het juryproces en een interview met 
de nieuwe rijksbouwmeester Frits van Dongen bevat deze publicatie drie bijdragen van gastauteurs. 
Anne Luijten schrijft over nieuwe verhoudingen in de gebiedsontwikkeling. Die leiden ertoe dat voor meer 
partijen, zoals de gebruikers, een plaats moet worden ingeruimd. Marlies Brinkhuijsen is van oordeel  
dat het bij recreatiegebieden nog te vaak gaat om de hoeveelheid groen, terwijl de aandacht eerder zou 
moeten uitgaan naar de kwaliteit ervan. Het duo Eric Frijters en Olv Klijn ten slotte voert een pleidooi 
voor ontwerpend onderzoek als antwoord op de huidige situatie van ‘permanente instabiliteit’.

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

Ruimte in  
ontwikkeling

010

Ruim
te in ontw

ikkeling
G

ouden Piram
ide 2011

Gouden Piramide 2011 Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap 



Gouden Piramide 2011



Uitgeverij 010, Rotterdam 2011

Ruimte in  
ontwikkeling

Gouden Piramide 2011 Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap 



Voorwoord
Het kabinet werkt aan een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Daarvoor 
moeten we ons land goed en aantrekkelijk inrichten. Publieke en private opdrachtgevers leveren 
hiervoor de bouwstenen, samen met architecten, ruimtelijk ontwerpers en andere partijen. 

Komende decennia zullen de ruimtelijke verschillen in Nederland toenemen. Tegenover regio’s 
die blijven groeien, staan gebieden waar juist sprake is van krimp. De ontwikkeling van steden 
en gebieden stokt doordat er minder geld beschikbaar is, maar ook door bestuurlijke drukte 
en het grote aantal ingewikkelde regels. De mobiliteit groeit verder en de vraag naar duurzame 
energie neemt toe. Hoe zorgen we ervoor dat onze economische centra bereikbaar blijven? 
Hoe geven we windenergie en bodemenergie meer ruimte? Deze ontwikkelingen vragen om 
vernieuwing van het beleid, gericht op zo veel mogelijk flexibiliteit en ruimte voor groei en 
beweging. De regering wil Nederland meer ruimte bieden. Beslissingen over architectuur en 
ruimtelijke ingrepen zo dicht mogelijk bij de burger, dat is het uitgangspunt. Daarom moet 
het roer om.

Het beleid is erop gericht zo min mogelijk op de stoel van de provincies en gemeenten te gaan 
zitten. Zelf weten die het beste hoe ze moeten inspelen op de eigen situatie. Ruimte bieden 
en vertrouwen geven is de basis van het ruimtelijk beleid. Met mijn collega-bewindslieden 
richt ik mij op zaken die voor heel Nederland van belang zijn, zoals de ontwikkeling van de 
Zuidas, Mainport Rotterdam en Brainport Eindhoven. En op de bescherming van ons cultureel 
erfgoed en onze unieke natuur; denk aan de Waddenzee of de Stelling van Amsterdam.

Het principe van ‘decentraal tenzij’ laat onverlet dat het Rijk wil blijven stimuleren dat partijen 
kiezen voor kwaliteit. Een van de manieren waarop goed opdrachtgeverschap wordt aan-
gemoedigd, is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide. 

Uit het oogpunt van een goed vestigingsklimaat, een solide infrastructuur en een leefbaar  
en veilig Nederland is mij er veel aan gelegen dat alle betrokkenen zich inzetten voor een  
aantrekkelijke leefomgeving. Want behalve de belevingswaarde behoren de gebruikswaarde 
en de toekomstwaarde tot de trits die ruimtelijke kwaliteit definieert. 

In gebiedsontwikkeling wordt de gebruiker meer en meer de spil om wie alles draait. De vraag 
‘hoe kunnen wij u het beste bedienen?’ zal voor opdrachtgevers dan ook leidend moeten  
worden. Het betekent ook dat we toe moeten met minder regels. Effectieve betrokkenheid 
van bedrijven, burgers en andere belanghebbenden is immers gediend bij minder complexe 
regelgeving. Afgelopen zomer heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn voornemen in 
2013 een nieuwe Omgevingswet in werking te laten treden (beleidsbrief Eenvoudig Beter,  
28 juni 2011). Deze wet bundelt het omgevingsrecht uit zestig wetten, honderd besluiten en 
honderden ministeriële regelingen. Het gaat onder meer over de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet, de Waterwet,  



de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Door wetten te stroomlijnen 
wordt het geheel eenvoudiger, overzichtelijker en beter uitvoerbaar. Een vereenvoudigd en 
gebundeld omgevingsrecht lost niet alleen de knelpunten van vandaag op, maar biedt ook een 
goede wettelijke basis voor de maatschappelijke opgaven van morgen. Met de Omgevingswet 
verduidelijken we de wettelijke kaders voor burgers, ondernemers en overheden en maken 
we de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beter beheersbaar.

De Omgevingswet zal leiden tot projecten met meer kwaliteit. En, ook niet onbelangrijk, het zal 
heel veel tijd en geld schelen. We geven nu 6,5 miljard euro uit aan plankosten bij ruimtelijke 
projecten – kosten voor onderzoek, administratieve verplichtingen en wat al niet meer. Als we 
die regeldruk omlaag krijgen, kunnen we op die plankosten wel 10 procent besparen. Dat is 
650 miljoen euro, geld dat beter kan worden besteed aan meer kwaliteit bij herbestemmings-
projecten, mooie inspirerende gebouwen en de (her)ontwikkeling van gebieden.
 
De Gouden Piramide 2011 toont een breed scala aan inzendingen. Onmiskenbaar is dat met 
het grote aantal opgaven voor herbestemming en herontwikkeling niet meer sprake is van een 
trend, maar van een definitieve omslag. Ik juich die ontwikkeling van harte toe. U kent vast 
allemaal het voorbeeld van onze kantorenmarkt: één op de zes vierkante meter kantoorruimte 
staat leeg. Daarmee is Nederland Europees kampioen leegstand. Hergebruik en herontwikkeling 
van kantoren, maar ook van andere gebouwen en (bedrijven)terreinen, komt de komende 
jaren centraal te staan.
 
Een prijs voor goed opdrachtgeverschap is een prestigieuze aangelegenheid. Daarom beperkt 
het Rijk zich niet tot lovende woorden en een trofee. De winnaar ontvangt het substantiële 
bedrag van vijftigduizend euro; boter bij de vis. Tevens zorgt het Rijk ervoor dat ook dit jaar 
deze mooie publicatie verschijnt. Dit boekwerk vormt een bron van inspiratie en kennis voor 
opdrachtgevers, architecten, ruimtelijk ontwerpers en anderen. In de weken voorafgaand aan 
de uitreiking heeft een serie televisieprogramma’s de vijf genomineerde projecten bij een 
breed publiek geïntroduceerd. 

De jury heeft een voordracht gedaan voor een winnaar die ik graag overneem. Mede namens 
mijn collega-bewindslieden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil ik Heijmans Vastgoed 
van harte feliciteren met het bijzondere project Het Funen in Amsterdam.  

Melanie Schultz van Haegen,
Minister van Infrastructuur en Milieu
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Op de dag van het interview is Frits van Dongen nog maar drie weken in functie als  
rijksbouwmeester. Omdat hij zich pas de week erop zal installeren in ‘zijn’ Atelier in Den Haag, 
vindt de ontmoeting plaats in Amsterdam bij de Architekten Cie. – het bureau waaraan hij al 
vanaf de oprichting in 1988 als partner verbonden is. We beginnen met vast te stellen dat het 
een curieuze samenloop van omstandigheden is. Een paar maanden eerder had Van Dongen 
tegenover de voltallige jury zijn ontwerp voor Het Funen in Amsterdam toegelicht – een van 
de vijf projecten die waren genomineerd voor de Gouden Piramide van 2011. Geen van de  
juryleden had er toen ook maar enig vermoeden van dat Van Dongen was voorbestemd 
Liesbeth van der Pol als rijksbouwmeester op te volgen.

Rotterdam

Het thema van de Gouden Piramide in 2011 is gebiedsontwikkeling. Gedurende zijn loopbaan 
heeft Van Dongen daar op verschillende manieren mee te maken gekregen. Als stedenbouw-
kundig ontwerper, als architect, en soms ook in een rol die beide omvat. Zoals bij zijn ontwerp 
voor de Landtong op de Kop van Zuid in Rotterdam. 
 ‘Dat was een soort tussenvorm. Er was al een stedenbouwkundig plan met blokken en 
stroken, maar dat was niet goed. Riek Bakker, die in Rotterdam net directeur Stadsontwikkeling 
was geworden, vroeg mij een nieuwe visie te formuleren. Ik heb het plan toen ontdaan van 
zijn voetangels en klemmen. Het bleven gesloten bouwblokken, maar als je goed kijkt zie je 
dat ik eigenlijk een ensemble heb gemaakt van schijven en torentjes. Er zijn binnengebieden, 
zij het niet in de klassieke zin. In een geval is het bijvoorbeeld een sportcomplex.’
 De Landtong ligt niet ver van Natal, het ‘slingerende’ woongebouw in de Afrikaanderwijk 
dat in de jaren tachtig het begin markeerde van Van Dongens loopbaan als bouwend architect. 
‘Daarvoor had ik me vooral beziggehouden met het schrijven van cryptische stukken met  
Kas Oosterhuis. En ik deed mee aan prijsvragen met plannen die nooit gerealiseerd werden.’ 
Net als wat hem later bij De Landtong zou overkomen, werd Van Dongen bij Natal geconfron-
teerd met een stedenbouwkundig plan waar weinig van deugde. 
 ‘Het waren de jaren van de inspraak. Een heel comité zat klaar om vast te stellen of ik de 
geschikte architect zou zijn. De stedenbouwkundige was er ook en vroeg wat ik van zijn plan 
vond. Niet gehinderd door enige diplomatie zei ik dat het helemaal niks was. Toen ik uitlegde 
waarom begrepen de professionals wat ik bedoelde, maar de bewoners snapten er nog weinig 
van. Toen heb ik het opnieuw uitgelegd door met alles wat op tafel lag (suikerklontjes, pakjes 
sigaretten, aanstekers – iedereen rookte nog in die tijd) dat gebouw te maken. Later hoorde ik 
dat ik daarmee hun harten had gewonnen. “Iemand die zo kan communiceren moet onze 
architect worden”, zeiden de bewoners. Toen ze me diezelfde avond door de telefoon vertelden 
dat ik de ontwerpopdracht zou krijgen, brak het koude zweet me uit. Ik dacht: het is afgelopen 
met de lol van stukken schrijven met Kas. Nu wordt het serieus.’

‘Continuïteit is gruwelijk belangrijk’ 
Olof Koekebakker in gesprek met Frits van Dongen
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IJburg

Halverwege de jaren negentig was Het Funen Van Dongens eerste project dat ondubbelzinnig 
als gebiedsontwikkeling kan worden aangemerkt. Niet lang daarna raakte hij betrokken bij de 
plannenmakerij voor IJburg. Het leverde hem belangrijke inzichten omtrent het opdrachtgever-
schap.
 ‘Voor IJburg hadden 28 partijen (ontwikkelaars, bouwers, woningbouwverenigingen) zich 
verenigd in drie consortia. Felix Claus en ik waren aangetrokken als ontwerpers. Dirk Frieling 
was aangesteld als trait d’union tussen de consortia en ons. De gemeente liet ons eerste plan 
echter sneuvelen – met goede argumenten overigens. Nadat Felix en ik even op onze hoofden 
hadden gekrabd, zeiden we: akkoord, we maken een nieuw plan, maar dan niet meer met een 
trait d’union ertussen. Nadat we Ton Schaap erbij hadden gehaald, hebben we in ons atelier 
op de Wibautstraat vervolgens anderhalf jaar aan IJburg gewerkt.’
 Het was een belangrijke les. ‘Zo’n trait d’union ertussen, dat moet je dus nooit doen.  
Als ontwerper moet je rechtstreeks met je opdrachtgevers kunnen praten. Daarbij hadden we 
het geluk dat die drie consortia door steengoede mensen werden geleid: Han Michel,  
Frank Bijdendijk en Gert Sanders. Natuurlijk zaten in die consortia nog een heleboel andere 
opdrachtgevers, maar met hen kregen we alleen te maken als we een grote presentatie hielden. 
Dan zat de zaal vol en was het van dik hout zaagt men planken. Maar met onze drie gespreks-
partners ging het altijd voortreffelijk.’
 Niet altijd verloopt het met een opdrachtgever zo voorspoedig. In Hengelo maakte  
Van Dongen deel uit van het supervisieteam voor het Hart van Zuid, een grootschalige gebieds-
ontwikkeling ten zuiden van het stadscentrum. ‘Als supervisieteam hadden wij zo’n beetje het 
hele plan gemaakt. Maar in het vervolg bleken onze opdrachtgevers daar maar weinig respect 
voor te hebben. Ik heb eens een stuk geschreven over de opmerkelijke overeenkomsten tussen 
de ontwikkeling van Amsterdam-Zuid en Céramique in Maastricht. In beide gevallen was 
sprake van sterke opdrachtgevers en één architect die de leiding had. Maar in Hengelo hadden 
we geen Berlage of Coenen, waardoor de opdrachtgevers steeds maar weer konden vluchten. 
Op een zeker moment heb ik ervoor bedankt, terwijl we er toch met zulke hooggekwalificeerde 
mensen aan hadden gewerkt. Dood- en doodjammer.’
 Dat opdrachtgevers ook opmerkelijk daadkrachtig kunnen zijn, ondervond Van Dongen 
nog niet zo lang geleden in Seoel. ‘In Korea heb je eigenlijk alleen maar torens. En slabs, maar 
dat zijn in feite een aantal torens naast elkaar. Sociaal is er niets, de bewoners zien elkaar nooit. 
Omdat ze de woningbouw inhoudelijk willen vernieuwen, organiseerden ze een prijsvraag. 
We hebben toen een ‘Nederlands’ plan gemaakt, met tussen de woongebouwen groene  
binnenterreinen, voet- en fietspaden en voorzieningen. Echte gebiedsontwikkeling dus. Op een 
donderdag, vorig jaar april, hielden we onze presentatie. De volgende dag al kregen we te horen 
dat we hadden gewonnen en de maandag daarop hadden we onze eerste planteamvergadering. 
In december, dus in minder dan anderhalf jaar tijd, beginnen ze met de bouw van 1.500 
woningen en het centrumdeel.’

Complexiteit

Het voert naar de vraag wat opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling inhoudt. ‘Voor goede 
plannen heb je goede opdrachtgevers nodig. Het is een cliché, ik weet het, maar het is wel de 
waarheid. Ook hier is Céramique voor mij een voorbeeld. Dat Jo Coenen daar een dijk van een 
plan heeft kunnen realiseren, is te danken aan de kwaliteit van de opdrachtgevers – mensen 

als Huub Smeets, Dick Regenboog en John Wevers. Passie, verbondenheid, consequentheid 
en de kwaliteit van het proces. Gebiedsontwikkeling duurt vaak 20 tot 25 jaar – in zo’n proces 
is de continuïteit gruwelijk belangrijk. Als er onderweg dingen gebeuren, zoals een dip in de 
markt, dan moet de opdrachtgever laten zien dat hij visie heeft, en een rechte rug. Dat hij 
geloof blijft houden in de architect en zijn team.’
 Daarin schuilt ook een verschil met projectontwikkeling. ‘Daar heb je alleen een onderdeel 
te maken, gebiedsontwikkeling is vele malen complexer. Je moet de complexiteit van alle  
factoren die daarbij een rol spelen leren kennen en beheersen. Steeds moet je oog blijven 
houden voor het resultaat dat iedereen in het begin voor ogen staat. Dat wil niet zeggen dat je 
overal dogmatisch aan moet vasthouden, je hebt juist enorm veel flexibiliteit nodig. Maar de 
basiskwaliteit moet je overeind houden.’
 Er zijn ook overeenkomsten. ‘In beide gevallen gaat het om visie en dedication. In 1996 werd 
ik gevraagd voor het conservatorium in Amsterdam. In eerste instantie ging het om een plan 
voor de locatie van het Sweelinck Conservatorium aan de Van Baerlestraat. De aanleiding was 
de fusie met het Hilversums Conservatorium, dat zich vooral richtte op jazz en lichte muziek. 
Bij een rondleiding ontdekten we dat ze het gebouw zo wilden organiseren dat studenten in 
de klassieke muziek en studenten in de jazz elkaar nooit zouden tegenkomen. Dat gaat fout, 
dachten we. We hebben toen een concept ontwikkeld op basis van het thema communicatie, 
met een binnenterrein waar iedereen elkaar ontmoet. We noemden dat het Spelende Hart.  
De directeur zag dat we daarmee de vinger op de zere plek hadden gelegd en ik kreeg de 
opdracht. Toen vijf jaar later werd besloten dat het conservatorium naar het Oosterdokseiland 
zou gaan, hebben we dat concept meegenomen. Intussen was de directeur opgevolgd door 
iemand die als opdrachtgever eigenlijk nog beter was. Dat is het aardige van goede opdracht-
gevers: als ze vertrekken zorgen ze voor een opvolger die zo mogelijk nog beter is. 
Continuïteit hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan personen; wel aan gedachten die in personen 
huizen.’
 Goede opdrachtgevers maken het hun ontwerpers niet te makkelijk. ‘Je moet door een 
opdrachtgever op de proef worden gesteld. Door tegenspel te bieden haalt hij het onderste 
uit de kan, bij jou en bij alle andere partners. Dat is ook wat gebiedsontwikkeling bijzonder 
maakt: het gaat niet alleen om de architect, maar ook om allerlei andere adviseurs.’

Bewoners

Naast de eigenlijke opdrachtgever zijn er ook andere belanghebbenden waarmee rekening moet 
worden gehouden. Dat geldt zeker voor de categorie die wordt aangeduid als de ‘gebruikers’, 
waaronder de bewoners. Beschouwt Van Dongen hen ook als zijn opdrachtgevers? ‘De jaren 
zeventig en tachtig waren de jaren van de inspraak. Het opmerkelijke was dat er toen ook 
‘inspraakopleidingen’ ontstonden. Daar trof je bouwkundejongens aan met interesse in de 
volkshuisvesting die hadden begrepen dat ze het niet in zich hadden om een groot architect te 
worden. Door hun komst werd de inspraak zo sterk gekanaliseerd, dat de ene professional 
tegenover de ander kwam te staan. De werkelijke invloed van de bewoners ging daarmee  
verloren. Ikzelf heb altijd meer van de ongepolijstheid van de bewoners zelf gehouden. 
Niemand anders dan die bewoners van de Afrikaanderwijk hebben er tenslotte voor gezorgd 
dat ik mijn carrière als architect begon.’ 
 Als de formele opdrachtgever buiten beeld blijft, is dat een extra handicap. ‘Steeds vaker 
krijg je de eigenlijke opdrachtgever niet eens meer te zien. Die heeft dan een manager ingehuurd 
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om zijn belangen te vertegenwoordigen. Mensen met een visie als Huub Smeets en Rudy Stroink 
zijn er nog maar weinig. Ook gemeenten huren steeds vaker managers in, omdat ze geen risico 
meer willen lopen. Maar het proces wordt er nooit beter van. Dat was wat mij betreft ook de 
enige fout die de directeur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten [waar het 
Conservatorium deel van uitmaakt, OK] maakte: dat hij op een gegeven moment toch zo iemand 
inhuurde. Hij had er goede ervaringen mee, vertelde hij, maar voor ons was de betekenis van 
zo’n managementbureau nul komma nul.’

Crisis

Onvermijdelijk is de vraag welke gevolgen de crisis in de bouw heeft voor gebiedsontwikkeling. 
‘Ik denk dat de gebiedsontwikkeling zoals we die de afgelopen periode hebben gekend groten-
deels is afgelopen. We gaan weer in de richting van het ontwikkelen van afzonderlijke projecten. 
Je ziet dat al bij het Hart van Zuid in Hengelo: ondanks de visie op het gebied als geheel gaat 
het daar vooral om haalbaarheid. Eigenlijk zouden we moeten durven zeggen dat we teruggaan 
naar de manier van vroeger: de gemeente die met een stedenbouwkundig plan voor een kader 
zorgt en vervolgens kavels uitgeeft aan de ontwikkelaars. Bijna niemand heeft meer de financiën 
om het geheel te beheersen. Dat hoeft niet eens zo erg te zijn, maar dan moet er wel een 
nieuw regime voor worden ontwikkeld. Gemeenten die hun investeringen niet meer kunnen 
betalen uit de grondopbrengsten voor kantoren en bedrijven moeten dat dan maar uit de 
woningbouw halen. Omdat de woningen dan wel duurder worden, zal het nodig zijn dat de 
woningbouwverenigingen weer meer aan sociale woningbouw gaan doen.’ 

Bouwen nu!

Als nieuwe rijksbouwmeester verkeert Van Dongen ineens in een situatie waarin hij ideeën in 
praktijk kan brengen die hij, aanvankelijk zonder vooropgezette bedoeling, in de loop der jaren 
heeft genoteerd. ‘Ik heb een rare manier van werken: als dingen mij opvallen dan schrijf ik ze 
op een blaadje. Later denk ik dan soms: o ja, ik heb daar ooit iets over opgeschreven; vaak  
formuleer ik er dan nog wat extra gedachten bij. Inmiddels heb ik eindeloos veel van zulke 
blaadjes liggen. Ik deed er verder nooit wat mee – tot ze me vroegen om rijksbouwmeester te 
worden. Toen heb ik die hele bundel gepakt en doorgenomen.’
 Het bracht hem onder meer op een idee om het bouwen weer op gang te helpen.  
‘Het College van Rijksadviseurs heeft een advies geschreven met als titel “Architectuur nu!”. 
Daar zou je aan moeten toevoegen: “bouwen nu!” Hoe krijgen we die bouwkolom weer aan 
het werk? Als we de ateliers die Liesbeth van der Pol heeft opgezet nu eens zouden koppelen 
aan de afdelingen Stedenbouw van iedere stad en je zou ze onderzoek laten doen naar wat ik 
“snipperlocaties” noem. Vervolgens kan zo’n gemeente beslissen om die snipperlocaties voor 
weinig geld uit te geven, zodat kopers er een, twee of drie woningen op kunnen bouwen.  
Zo krijg je de onderkant van de markt weer aan het werk: de architecten, de adviseurs, de 
bouwers... Gemeenten hebben eindeloos veel van zulke snipperlocaties, die ze nu alleen 
maar geld kosten. Het brengt ook nog eens een verdichting van de stad met zich mee.’ 
 Ook voor de bovenkant van de markt heeft de nieuwe rijksbouwmeester iets in gedachten. 
‘Nu zie je dat voor een groot project zich steeds dezelfde partijen inschrijven, met dezelfde 
architecten. Daar worden er dan vijf van geselecteerd, waarvan er vervolgens weer twee 
afvallen. De drie die over zijn, krijgen samen een bedrag om een jaar lang een dialoog te voeren. 
Mijn voorstel zou zijn: geef meer partijen een kans. Deel dat bedrag door vijf en doe het niet 

in een jaar, maar in acht maanden. Op die manier krijgen ze alle vijf behoorlijk betaald, terwijl 
het resultaat minstens zo goed is. Daarnaast zou ik veel ruimere selectiecriteria willen, zodat 
meer partijen kunnen meedoen. Nu is het zo dat je je moeilijk voor een theater kunt inschrijven 
als je nooit eerder een theater hebt gemaakt.’ 

Veranderde rol

Met gedachten als deze tekenen de eerste contouren van zijn agenda zich af. Van Dongen 
onderkent dat de rol van de rijksbouwmeester is veranderd. ‘De bouwende rijksbouwmeester 
is grotendeels verleden tijd, tegenwoordig is het vooral de adviserende rijksbouwmeester. 
Met het College van Rijksadviseurs geven we de regering advies over een breed spectrum aan 
actuele, complexe en met elkaar samenhangende opgaven: hergebruik, intensivering, leef-
omgeving, groene ruimte en infrastructuur. In plaats van steeds nieuwe dingen te bouwen, 
word je gedwongen na te denken over de kwaliteit van het vastgoed in zijn omgeving. Als je 
ziet dat er bij Den Haag Centraal nog duizenden vierkante meters worden gebouwd, dan denk 
ik: wat een onzin, iets verderop staan de kantoorgebouwen leeg.’
 Van Dongen krijgt ongetwijfeld te maken met de problematiek van leegstaande kantoren. 
Binnen afzienbare tijd moet worden besloten wat er moet gebeuren met de ministeriegebouwen 
die overbodig worden door de recente vermindering van het aantal departementen (en niet te 
vergeten door de nieuwbouw voor Binnenlandse Zaken en Justitie). Omdat al die gebouwen 
zich tamelijk dicht bij elkaar bevinden, heeft deze opgave kenmerken van gebiedsontwikkeling. 
‘We kunnen het ons niet meer permitteren om, als er midden in de stad zo veel leeg staat, 
ergens anders nog nieuw te gaan bouwen. Ik vind het eigenlijk onaanvaardbaar dat we voor 
nieuwe partijen toch weer een nieuw gebouw neerzetten. We worden nu gedwongen om na 
te denken over de kwaliteit van ons onroerend goed. Dat is een totaal andere opgave dan 
voorheen.’

Frits van Dongen is medeoprichter en partner van de Architekten Cie. in Amsterdam. Op 1 augustus 2011 volgde hij 
Liesbeth van der Pol op als rijksbouwmeester.
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Herontwikkeling van een deel van de bestaande voorraad en nieuwbouw zullen vooral zijn 
gericht op nieuwe eisen van duurzaamheid en nieuwe werkvormen. Segmenten als senioren-
woningen en woon-zorgvoorzieningen nemen in belang toe, net zoals opgaven als energie-
voorziening en voedselproductie.

Handen uit de mouwen

Het is niet voor niets dat deze laatste opgaven zijn ‘geadopteerd’ door de vele kleinschalige 
initiatieven die nu ontstaan. Zelfs het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam, dat 
zich voorheen vooral bezighield met de hoogte van de grondprijzen, beraadt zich inmiddels 
op urban farming in leegstaande kantoorpanden. Net als voor gebiedsontwikkeling is voor 
deze opgaven het kleine, lokale schaalniveau jarenlang veronachtzaamd en zijn producenten 
en consumenten letterlijk uit elkaar gegroeid. Vanuit een nieuw bewustzijn van duurzaamheid 
en lokaliteit worden de nieuwe opgaven rondom voedsel en energie nu het gebied ‘ingetrokken’. 
 In het vakdiscours in tijdschriften en op internetfora wordt het romantische karakter van 
de organische beweging gehekeld en wordt gewezen op een gebrek aan realiteitszin. Maar het 
is onmiskenbaar dat na de crisissituatie van de afgelopen jaren, waarin projecten werden 
stopgezet en de productie met zeker de helft is teruggevallen, een nieuwe vitaliteit is ontstaan 
vanuit herstructureringswijken en binnenstedelijke brownfields. Een positivistisch activisme 
van handen-uit-de-mouwen-we-gaan-aan-de-slag zorgt er op sommige plekken voor dat er 
tenminste íets gebeurt. Denk aan het Haagse bedrijventerrein Binckhorst, waar de grootscha-
lige plannen van gemeente en projectontwikkelaars na de crisis werden afgeblazen. Op initiatief 
van procesmanagers en stedenbouwkundigen werken zittende eigenaren er nu aan een visie 
op de transformatie van een deel van het gebied, waarbij de nadruk ligt op concrete, haalbare 
projecten. Gezocht wordt naar aanjagers die werken als een steen in de vijver en die dynamiek 
brengen in het gebied.

Lokale kennis

Waar traditionele partijen als gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars voor een deel 
zijn weggevallen als opdrachtgever en projecten zijn stilgelegd, afgeblazen of uitgesteld, ont-
staat vitaliteit vanuit de behoeften en belangen in het gebied zelf. Dat is positief. Lokale kennis 
en lokaal investeringsvermogen worden gemobiliseerd en ingezet. De werkelijke vraag en 
inherente kwaliteiten van een gebied vormen de uitgangspunten; de eindgebruiker / eigenaar 
staat centraal. Maar ook de critici van het bottom-updenken hebben een punt. Want hoeveel 
creatieve broedplaatsen en stadsstranden kan een stad hebben? En wat gebeurt er ondertussen 
met ‘grote’ opgaven zoals de benodigde aantallen woningen in de groeiregio’s, en, zoals in 
het voorbeeld van de Binckhorst, de infrastructuur en openbare ruimte? Bovendien is binnen-
stedelijke transformatie door bodemverontreiniging, de infrastructuur voor het openbaar  
vervoer, het uitkopen van zittende eigenaren, et cetera, enorm kostbaar en complex en vergt 
ze forse voorinvesteringen. Nu ‘automatische’ waardevermeerdering door stijgende vastgoed-
prijzen is weggevallen, is verevening binnen het gebied moeilijker geworden en is binnen-
stedelijke herontwikkeling risicovoller dan ooit. De stichtingskosten van woningen zijn vaak 
fors hoger dan de afzetprijzen.
 In zekere zin is de kleine schaal hiermee een onontkoombare realiteit geworden. De grote, 
langlopende grondexploitaties voor een heel gebied waarin alles met alles is verknoopt, zijn 
te risicovol. In plaats daarvan worden projecten en risico’s opgeknipt in behapbare brokken. 

De stofwolken van de tumultueuze periode na de kredietcrisis in 2008 beginnen inmiddels 
neer te dalen. De dip in de gebieds- en vastgoedontwikkeling is daarmee nog lang niet voorbij, 
integendeel. Het besef begint te dagen dat structurele veranderingen noodzakelijk zijn.  
Maar welke veranderingen zijn dat en wat betekent dat voor partijen in gebiedsontwikkeling? 
Een van de nieuwe trends bezingt de lof van de kleine schaal, waarbij eigenaren en gebruikers 
in een gebied het voortouw nemen in gebiedsontwikkelingsprojecten. Een trend die ook wel 
wordt aangeduid als ‘organisch’, de ‘spontane stad’ of We-City. Ligt hier, in initiatieven en 
ontwikkelingen die primair voortkomen vanuit het gebied zelf, de toekomst van gebiedsont-
wikkeling? Of is het bovenal een reactie op de anonieme massaproductie van de afgelopen 
decennia, waarbij de gebruiker en bewoner volledig buitenspel stonden? Eén ding staat buiten 
kijf: zonder focus op de klant, de eindgebruiker, de burger – afhankelijk vanuit wiens perspectief 
je kijkt – zal er de komende jaren helemaal niets meer tot stand komen. Alleen onderscheidende 
kwaliteit op de juiste, stedelijke locaties die voldoet aan de vraag, kan rekenen op afzet en 
financiering. Ontwikkelende partijen staan dus voor de opgave om die vraag te achterhalen 
en in zekere zin ook te maken. Lokale kennis en kwaliteiten en de specifieke economische en 
sociale dynamiek in een gebied spelen daarbij een belangrijke rol. Op het kleinere schaalniveau 
kunnen pioniers en initiatiefnemers een belangrijke aanjaagfunctie vervullen om ontwikkelingen 
op gang te brengen. 
 Maar de kleine schaal is niet het hele verhaal. De ontwikkeling van een gebied staat altijd 
in relatie tot het geheel van de stad en de stedelijke regio. Er is dus een visie nodig op infra-
structuur, energie, ecologie, duurzaamheid en toekomstig gebruik. De overheid blijft daarmee 
een sleutelrol vervullen – als een overheid die maatschappelijke waarden formuleert, strategisch 
investeert in infrastructuur en openbare ruimte, en initiatieven en ondernemerschap faciliteert. 
Ook zullen in de economische groeiregio’s de komende jaren nog steeds grote aantallen 
woningen en voorzieningen moeten worden gerealiseerd. In Amsterdam alleen al gaat het om 
70.000 woningen. Die zet je niet weg in particulier opdrachtgeverschap alleen. De wereldwijde 
maatschappelijk-economische ontwikkeling laat zien dat de toekomst is aan steden en stede-
lijke regio’s. De opgave voor de ruimtelijke ordening is daarmee het faciliteren van dichtheid 
en massa: het faciliteren van stedelijkheid.
 Naast nieuwe trends of modes in gebiedsontwikkeling is een aantal structurele verande-
ringen aan te wijzen die de omvang en aard van de bouwproductie de komende jaren zullen 
bepalen. Over het geheel genomen zal het bouwvolume afnemen; volgens cijfers van het 
Economisch Instituut voor de Bouw is een daling met 20 procent ten opzichte van het volume 
in 2008 realistisch. Alleen economisch sterke stedelijke regio’s zoals Amsterdam, Utrecht en 
Eindhoven hebben nog met groei te maken. Voor de rest van het land is krimp een reëel of 
naderbij komend scenario. Daarnaast verschuift de opgave van nieuwbouw naar herontwik-
keling, voor een belangrijk deel binnenstedelijk. Met de afnemende geboortecijfers en de ver-
grijzing zal het benodigde volume aan kantoren verder afnemen. En er staat al zo veel leeg. 

Nieuwe netwerken in gebiedsontwikkeling
Anne Luijten
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en aantallen produceren vooropstaan. Het systeem is uit de bocht gevlogen; het moet niet 
slechts worden gecorrigeerd, maar structureel anders worden ingericht. De organische  
beweging wijst op het belang van focus op de werkelijke vraag en het zorgvuldig omgaan met 
de kwaliteiten en dynamieken van het gebied. Maar vervolgens blijft de opgave ook in de 
21ste eeuw onverlet: vormgeven aan grootschaligheid en stedelijke groei. Vormgeven dus aan 
de stad, aan het faciliteren van stedelijkheid, oftewel van massa, dichtheid, attractiviteit, 
openheid, diversiteit, cohesie, duurzaamheid, leefbaarheid en ruimte voor zowel de lokale 
economie als de wereldspelers. 
 (Collectief) particulier opdrachtgeverschap is een vorm van opdrachtgeverschap die kan 
leiden tot een welkome differentiatie in het stedelijk weefsel. Het is een van de methoden die 
kunnen worden ingezet voor de attractieve stad. Toch zal het een niche blijven in de markt. 
Vooralsnog blijft het particulier opdrachtgeverschap voor het grootste deel beperkt tot het 
suburbane kavellandschap van vinex en Almere. Daar is te zien dat je zonder investeringen  
in openbare ruimte en andere collectieve waarden geen stad maakt, maar een optelsom van  
private koninkrijkjes. In de stad zijn grond- en stichtingskosten hoog en planprocessen lang-
durig, en zijn voorinvesteringen, procesbegeleiding en achtervang nodig van corporaties en 
ontwikkelaars. Het stedelijke bedrijfsverzamelgebouw van architect en initiatiefnemer BNB 
Architecten op IJburg is een van de schaarse spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel 
bevestigen.
 Een grotere opgave ligt dan ook in het customizen en differentiëren van projectmatig 
gerealiseerde woningen. Ook voor de projectmatige bouw zijn anonimiteit en gelijkvormig-
heid helemaal niet nodig. Als er maar wordt uitgegaan van een zekere overmaat aan ruimte, 
flexibele plattegronden en ruime keuzemogelijkheden, zodat de woning geschikt is voor 
meerdere soorten gebruik en gebruikerswensen. Juist voor dit soort opgaven zijn de kennis en 
kunde van de professional, zowel ontwerpers als opdrachtgevers, onontbeerlijk om tot nieuwe 
concepten te komen. De opgaven van nu, van transformatie en herontwikkeling in het stedelijk 
gebied, vragen om nieuwe concepten. Bijvoorbeeld van hoge dichtheden in laagbouw en 
middelhoge bouw. Daar is expertise vanuit verschillende vakdisciplines voor nodig, én het lef 
en de visie om een stapje verder te gaan dan de mainstream vraag van vandaag. In innovatieve 
conceptontwikkeling zit de toekomst – ook voor de gebouwde omgeving, naar analogie van 
een succesvol innoverend bedrijf als Apple. Of had u zelf gevraagd om uw iPhone en iPad?

Het gevaar van het verdwijnen van een integrale visie op het geheel kan worden ondervangen 
door een globaal, strategisch masterplan. Daarin worden de gewenste kwaliteiten en ruimte-
lijke spelregels vastgelegd, maar dan wel op een manier dat ruimte wordt gelaten aan onzeker-
heid en een flexibele invulling gaandeweg, afhankelijk van de vraag. Dit laat onverlet dat voor 
binnenstedelijke programma’s een kritische massa noodzakelijk is om uit de kosten te komen. 
Uiteindelijk moeten ook hier grotere aantallen woningen worden gebouwd en moet worden 
geïnvesteerd in imagoverandering, openbare ruimte en trekkers c.q. voorzieningen. 

Romantisch verlangen

Aan de organische beweging kleeft onmiskenbaar een romantisch randje. Er wordt verwezen 
naar middeleeuwse organisatievormen zoals de gilden. Ook de cover van Manifest voor de 
Spontane Stad van Urhahn Urban Design verwijst naar de middeleeuwse stad, eigenhandig 
opgetrokken uit hout. Wethouder Ruimtelijke Ordening van Almere Adri Duivesteijn spreekt 
over het ‘op ambachtelijke wijze met elkaar een nieuwe wijk maken’. De succesvolle voor-
beelden die worden genoemd op sites als Ruimtevolk en digitale fora op Twitter gaan zonder 
uitzondering over ambachtelijk-kunstzinnige creatievelingen in een historisch interessant 
pand. Of neem de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven, het voorbeeldproject dat bekend 
is vanwege de aanjagende rol daarin van timmerman-meubelmaker Piet Hein Eek en zijn 
imperium. Maar hoeveel Piet Hein Eeks zijn er in Nederland? Lukt dit ook met een willekeurige 
sportschoolhouder? 
 Het terugverlangen naar de tradities van ontstaan en ontwikkeling van de stad is een reactie 
op de breuk na de oorlog die in een halve eeuw tijd heeft geleid tot een anonieme, groot-
schalige woningproductie waarin de gebruiker en stadsbewoner geen enkel recht van spreken 
meer hadden. De gebruiker die vroeger zelf zijn huis bouwde – en later de corporaties voor 
hem – is weggevallen uit de productieketen. Corporaties bouwden na de oorlog niet meer voor 
hun leden, maar om een anoniem woningtekort op te lossen, gefinancierd met rijkssubsidies. 
Bouwbedrijven richtten ontwikkelende dochters op die vooral in het vinextijdperk een gigan-
tische omvang bereikten. De naoorlogse opgave was dan ook vorm te geven aan massaliteit, 
opgezweept door stijgende bevolkingscijfers en groeiende welvaart. In eerste instantie werd 
dit alles geregisseerd door de overheid, later namen de markt en publiek-private ontwikkelings-
maatschappijen het over. Na het tijdperk van ‘bouwen voor de buurt’ is de eindgebruiker niet 
meer in beeld gekomen. In de aanbodmarkt had hij maar te slikken wat er voor hem werd 
neergezet. Door de schijnbaar grenzeloze kredietverstrekking en de hypotheekrenteaftrek 
konden de vastgoedprijzen alsmaar stijgen ten gunste van de winsten van de ontwikkelaars 
en de grondopbrengsten van de gemeenten. Zo ontstond het ‘hypotheeklandschap’ vinex, 
door fotograaf Theo Baart treffend verwoord en in beeld gevat. 

Werkelijke vraag

Terug naar de stad, naar wat ‘echt’, duurzaam en waardevol is, naar wat ‘van, door en voor 
mij’ is, is daarmee meer dan een romantisch sentiment of een correctie op de markt. Het legt 
een structurele fout bloot in het productiesysteem van de gebouwde omgeving zoals dat na 
de oorlog is ontstaan. De bewoner en gebruiker, de vraag, moet weer centraal komen te staan. 
Niet meer een regulerende en normerende overheid met haar alwetende stedenbouwkundigen 
en bouwbeluste projectontwikkelaars weten wat goed is voor de mens, maar de mens zelf. 
Woningen en kantoren behoren niet primair financiële producten te zijn waarbij winst maken 

Kavel landschap (fotografie Theo Baart)
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 Projectontwikkelaars zullen verder moeten professionaliseren in hun specifieke kennis 
van een gebied, de markt / gebruiker, het ontwikkelingsproces en innovatieve concepten.  
Zij zijn nog altijd meer dan slechts een van de vele adviseurs in het proces: zij investeren risico-
dragend en sturen op kostenoptimalisatie. Wel zullen veel projectontwikkelaars hun business-
model moeten bijstellen, om daarin langere verdientermijnen en lagere winstmarges te verdis-
conteren. Voor de gemeenten ligt er een soortgelijke opgave; zij moeten bijstellen naar een 
meer realistisch niveau van de grondprijzen.

Complexiteit

Gebiedsontwikkeling is per definitie complex. Het is een proces waarin vele partijen en belangen 
zijn verenigd die gedurende vele jaren gezamenlijke doelstellingen op de vierkante meter 
moeten zien te realiseren. Daarin is niets veranderd nu de kredietcrisis een plafond heeft gezet 
op financiering en kredietverstrekking, waarmee een streep is gehaald door absurd hoge  
winsten en grondprijzen en een speld is gestoken in de opgeblazen vastgoedwaarden. Afzet is 
weer bepalend, en daarmee komt de gebruiker die buiten de planvorming was gevallen weer 
terug aan tafel. Dit sluit de professionele, traditionele opdrachtgevende partijen in gebieds-
ontwikkeling niet uit. Zij moeten juist verder professionaliseren op hun kerndoelstellingen en 
tegelijkertijd gebruik leren maken van kennis, vraag, dynamiek en investeringsvermogen van en 
in het gebied. Zij participeren in netwerken en in gelegenheidscombinaties die zijn geformeerd 
rondom de vraag, de opgave en de urgentie in een gebied. 
 Door uit te gaan van inherente kwaliteiten en mogelijkheden van een gebied kunnen  
ontwikkelingen op gang worden gebracht. Pioniers en aanjagers kunnen hier een functie ver-
vullen, juist als de grotere partijen het laten afweten omdat ze de investeringen te risicovol 
achten. Door investeringen van pioniers en zittende eigenaren kunnen waardevolle panden 
worden behouden en kunnen functies worden toegevoegd die zorgen voor een nieuwe  
dynamiek en een nieuw imago. Zo kan het begin van een positieve spiraal ontstaan, waardoor 
een plek op de kaart wordt gezet en het ook voor de grotere, reguliere investerende partijen 
aantrekkelijk wordt om in te stappen. Daarmee ontstaat vervolgens weer draagvlak voor 
infrastructuur en voorzieningen, als onderdeel van een langetermijn-frameworkvisie op de 
ontwikkeling van de stad. De kleine en de grote schaal zijn onlosmakelijk met elkaar verweven: 
ze zijn onderdeel van hetzelfde verhaal. Lokale kennis en ondernemerschap op elk schaal-
niveau vormen de motor van de dynamiek, de diversiteit, de complexiteit en de gelaagdheid 
van de stad, oftewel de motor van haar aantrekkelijkheid. 

Anne Luijten is architectuurhistoricus en publicist op het gebied van architectuur en ruimtelijke ontwikkeling.  
Zij is onder meer redacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland en hoofdredacteur van het platform 
Gebiedsontwikkeling.nu van de TU Delft.

Netwerken

Gebiedsontwikkeling is niet langer het in de vinex gebruikelijke onderonsje tussen gemeente 
en markt. In de nieuwe driehoek van samenwerken komt daar de poot van eindgebruiker / 
 eigenaar / belegger / initiatiefnemer bij, partijen die een blijvend, direct belang hebben in een 
gebied. De nadruk verschuift naar de planvormingsprocessen aan de voorkant, waar via  
netwerksamenwerking tot scenario’s, een investeringsprogramma of een masterplan wordt 
gekomen. Het snelle rendement is verleden tijd, er moet een omslag gemaakt worden naar 
waardeontwikkeling op termijn. Ontwikkelende beleggers als Amvest en Syntrus Achmea  
krijgen een soortgelijke rol als corporaties, zij het in een ander segment. Zij blijven als eigenaren 
immers betrokken in het gebied en hebben belang bij duurzame gebiedskwaliteit. 
 Beleggers en financiers schuiven dus meer naar voren in het proces. Toch moeten van echt 
nieuwe partijen in de ontwikkelingsnetwerken geen overspannen verwachtingen worden 
gekoesterd. Veel bedrijven en instellingen trekken zich juist terug op hun primaire bedrijfs-
processen, voor hen is vastgoed slechts een afgeleide. Zorg- en welzijnsinstellingen stoten hun 
vastgoed af en gaan toe naar meer kleinschalige zorg en nieuwe concepten. Ook hier ligt een 
taak voor ontwikkelaars om vanuit de primaire processen van hun klanten naar huisvestings-
behoeften te kijken. Partijen als zorginstellingen en -verzekeraars, energiebedrijven, onder-
wijsinstellingen en grote bedrijven als Ahold zullen in de gebiedsgerichte netwerken geen 
voortrekkersrol vervullen, maar eerder als partner meelopen in een gebiedsontwikkeling met 
het oogmerk het rendement op hun vastgoed te verbeteren.

Verder professionaliseren

Gebiedsontwikkeling is erbij gebaat als partijen in de driehoek zich onderling sterker profileren 
op eigen rollen en belangen. De afgelopen decennia zijn gemeenten, corporaties en project-
ontwikkelaars in het proces dichter naar elkaar toe gegroeid, waardoor rollen vervaagden. 
Denk aan gemeenten die voor eigen risico participeerden in grondexploitaties. Het scherper 
definiëren van de eigen rol en daar transparant in zijn, maakt processen helderder en succes-
voller. Voor de gemeenten betekent dat vooral sturen op visie op een hoger abstractieniveau, 
belemmerende regelgeving opheffen (bijvoorbeeld flexibele bestemmingsplannen mogelijk 
maken) en het durven loslaten van een minutieus eindbeeld en de drang tot controle. 
Daarmee is de overheid niet op afstand gezet; in een nieuwe, faciliterende hoedanigheid speelt 
ze juist een sleutelrol in de vorming van een langetermijnvisie, in het formuleren van publieke 
waarden en in het mogelijk maken van ontwikkelingen door strategische investeringen in 
openbare ruimte en infrastructuur. Er zijn dus nog steeds pragmatische bestuurders met een 
visie nodig die in staat zijn daar een lans voor te breken.
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bos gelijk aan recreatie. In bos kun je namelijk de meeste recreanten per hectare kwijt zonder 
dat ze last van elkaar hebben, zo hebben de onderzoekers berekend. Het gevolg is dat bos de 
norm is. Andere typen landschappen blijven buiten beschouwing.
 Ook normering en standaardisering hebben hun effecten. Via starre financieringsinstru-
menten werden de opvangcapaciteit, het type terrein, de padendichtheid en de investerings-
niveaus voor recreatieve voorzieningen vastgelegd. In combinatie met inrichtings- en beheers-
budgetten die permanent onder druk stonden, heeft dit geleid tot een standaardpakket van 
inrichtingsmaatregelen en beperkt beheer.
 De recreatiegebieden zijn bovendien overwegend monofunctioneel. Combinaties met 
andere vormen van grondgebruik die tot interessante oplossingen zouden kunnen leiden  
die specifiek zijn voor de betreffende plek, waren niet aan de orde. Weliswaar bevatten de 
programma’s sinds begin jaren negentig ook ecologische doelstellingen, maar in de uitwerking 
leidt dat tot weinig meer dan een ‘natuurlijke zone’ als overgang van het recreatiegebied  
naar het landelijk gebied. Het ’ecologisch beheer’ in de recreatiegebieden zelf is meestal een 
eufemisme om tekortschietende beheers- en onderhoudsbudgetten te maskeren.
 Tot slot is er nooit serieus nagedacht over de betekenis van de groengebieden. Een visie 
op de samenhang tussen recreatiegebieden op de schaal van de stadsregio ontbrak. Daardoor 
zijn reeksen van min of meer identieke gebieden ontstaan, zoals langs de Rotte, in plaats van 
gebieden die elkaar aanvullen, elk met hun eigen profiel en voorzieningen.

Bestaande gebieden herstructureren

Dat bij stedelijke ontwikkeling groene ruimte nodig is om te recreëren moge duidelijk zijn. 
Dat betekent niet dat meer groen automatisch beter is, en al helemaal niet dat de recreatie-
gebieden van de afgelopen vijftig jaar de beste oplossing zijn. Het eerdergenoemde onderzoek 
van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de waardering van groengebieden laat zien 
dat mensen de kwaliteit van groen heel belangrijk vinden. Ondanks de grote tekorten richtte 
de kritiek zich vooral op het karakter van het beschikbare groen, niet op de hoeveelheid. 
 Veel mensen waarderen cultuurlandschappen hoger dan de bestaande recreatiegebieden. 
Dit kwam ook naar voren uit het laatste Grote Groenonderzoek van de gemeente Amsterdam. 
De bezoekersaantallen in Waterland, Amstelland, het duinengebied en het Noordzeestrand 
groeien sterk, terwijl minder mensen het vaakst aangelegde recreatiegebieden als het Twiske 
en Spaarnwoude bezoeken. ‘Blijkbaar daalt de interesse voor aangelegde gebieden als deze’, 
stellen de onderzoekers. Dat het Amsterdamse Bos de uitzondering op deze regel is – het blijft 
onverminderd populair bij de Amsterdammers – zegt iets over de kwaliteit van dit vooroorlogse 
icoon. 
 De vraag is hoe we de stedelijke bevolking kunnen laten recreëren in een aantrekkelijke 
groene omgeving. We lossen het probleem van de bestaande recreatiegebieden niet op door 
maar weer nieuwe recreatiebossen aan te leggen, zelfs niet als die aantrekkelijker zijn dan de 
bestaande. De huidige recreatiegebieden vertegenwoordigen een enorme hoeveelheid ruimte 
en kapitaal in een land waar beide schaars zijn. De belangrijkste opgave ligt niet in het aanleg-
gen van nog meer recreatiegebieden, maar in het herstructureren van de bestaande voorraad. 
Hiermee sluit de groenopgave aan bij de discussies over stedelijke ontwikkeling. Ook de 
bouwopgave richt zich immers steeds meer op projecten in de bestaande stad. 

Enkele jaren geleden liet het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoeken wat Nederlanders 
vonden van het groen in hun omgeving. Ze bleken redelijk tevreden met de hoeveelheid en  
de bereikbaarheid van groengebieden. Over de kwaliteit waren met name de stadsbewoners 
minder positief. Veel mensen zagen liever een meer natuurlijke of historische omgeving en 
meer rust. Desondanks besloot de overheid dat het aanleggen van nieuwe recreatiegebieden 
prioriteit had. Tot 2013 moest er bijna 15.000 hectare recreatiegebied bij komen. De ANWB 
stelde dat de tekorten de komende jaren zelfs nog groter zouden worden. Naast de al geplande 
hectaren zouden tot 2020 nog eens 30.000 hectare parkachtige gebieden direct rond de  
steden nodig zijn. 
 Deze kwantitatieve aanpak past in een lange traditie. Al in 1958, toen planologen een 
enorme groei van de Nederlandse bevolking voorzagen, werden grootschalige recreatiegebieden 
gepland: de Elementen van Formaat, die later werden omgedoopt tot Groene Sterren. In de 
jaren die volgden, bleef de overheid bezorgd over de recreatieruimte voor de groeiende stads-
bevolking. Groene Sterren werden opgevolgd door de Randstadgroenstructuur, Strategische 
Groenprojecten, VINAC Strategisch Groen en Recreatie om de Stad (RodS). Elke nota had haar 
eigen beleidsprogramma om de tekorten aan recreatiegebieden op te lossen. 
 Zo zijn vanaf de jaren zestig rondom de steden schillen van recreatiegebieden ontstaan. 
Ze bestaan hoofdzakelijk uit parkbos, meest in landschappelijke stijl, met ligweiden en een of 
meer waterpartijen. Vanwege de kosten van beheer en onderhoud zijn voorzieningen voor 
sport en spel in toenemende mate geprivatiseerd. In de praktijk fungeert het ‘grootschalig 
recreatief groen’, zoals dat in beleidstaal heet, voornamelijk als bovenmaatse stadsparken 
voor de aanliggende wijken. Ze worden vooral gebruikt om er de hond uit te laten; slechts 
een beperkt aantal dagen per jaar is het er echt druk. Vaak hebben zulke gebieden een sleetse 
uitstraling, de voorzieningen zijn zelden onderscheidend en van een eigen identiteit is  
nauwelijks sprake. Terwijl het schort aan kwaliteit bieden ze vooral meer van hetzelfde. 

Tekortschietende kwaliteit 

Hoe kan het gebeuren dat er, terwijl we al jaren doordrongen zijn van het belang van ruimte-
lijke kwaliteit, steeds weer recreatiegebieden worden aangelegd die deze kwaliteit ontberen? 
Er zijn verschillende oorzaken. Om te beginnen zit het streven om de tekorten op te heffen 
kwaliteit in de weg. Meer groen betekent dat aan de doelstellingen wordt voldaan, ongeacht 
hoe het eruitziet en of er wat te beleven is. Het beleid volgt de behoeftepiramide van Maslow: 
eerst zorgen dat er genoeg te eten is, daarna gaan we het pas hebben over lekker eten.
 Ten tweede zijn veel recreatiegebieden bedoeld om een buffer te vormen tegenover stede-
lijke bebouwing. Het platteland moet worden beschermd tegen de stad en de stedelingen.  
De groene schillen vormen inderdaad een robuuste verdedigingslinie, want wie in dit land aan 
de bomen komt, kan het verder vergeten. Bos is heilig. Bovendien staat in het recreatiebeleid 

De groene verbouwing
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Open ruimten zijn dichtgegroeid, hoogtepunten of accenten in het beeld ontbreken, routes 
zijn onlogisch en de oriëntatie is problematisch. Zulke gebieden worden saai en sociaal onveilig 
gevonden. Soms is het ontwerp vanaf het begin niet goed geweest, maar veel vaker zijn in de 
loop van de tijd onderdelen aangepast of is het beheer veranderd, waardoor er geen heldere 
structuur meer aanwezig is. In het Zuiderpark in Rotterdam is te zien wat een nieuw ontwerp 
en een stevige opknapbeurt kunnen doen. Wanneer de ruimtelijke opbouw goed is, is het 
raamwerk tijdloos en zijn verouderde recreatieve voorzieningen eenvoudig te vervangen door 
nieuwe die beter passen bij de tijdgeest. Dit geldt voor stadsparken en ook voor stadsregionale 
parken. 
 De vraag is ook hoeveel stadsregionale parken er eigenlijk nodig en mogelijk zijn. Is er vol-
doende recreatief programma op stadsregionaal niveau om genoeg kritische massa te hebben 
voor alle bestaande recreatiegebieden in bijvoorbeeld de regio Amsterdam – met inbegrip van 
een onderscheidend profiel ten opzichte van andere gebieden? Het is waarschijnlijk beter om 
een regionaal programma te concentreren in een paar gebieden, dan het dun uit te smeren 
over alle groengebieden. Wanneer slechts een beperkt aantal gebieden in aanmerking komt om 
te worden opgewaardeerd tot het niveau van de stadsregio, dan betekent dat voor de overige 
gebieden dat ze worden wat ze eigenlijk al min of meer zijn: een stadspark voor de bewoners 
uit de aangrenzende wijken. Alleen is de omvang van de huidige recreatiegebieden te groot 
om te kunnen functioneren als een stadspark met kwaliteit. Voor een goed stadspark volstaat 
een beperkt oppervlak. De herstructureringsopgave bestaat dan uit het concentreren van de 
parkfuncties in een kleiner gebied dat wordt herontworpen als een goed stadspark. Er blijft dan 
een flinke oppervlakte over om nieuwe landschappen te maken. Nieuwe productielandschappen 
bijvoorbeeld, die de stedelijke regio van schoon water, schone lucht, energie, voedsel en andere 
producten voorzien. Deze nieuwe landschappen bieden op hun beurt weer nieuwe kansen 
voor recreatief gebruik – net als de bestaande cultuurlandschappen, die daarvoor overigens 
nog veel te weinig worden benut.

Kleine, gerichte ingrepen

De herstructurering van de bestaande recreatiegebieden is een enorme uitdaging. Maar wat te 
doen met gebieden waar groene recreatiemogelijkheden nog ontbreken? Niet alle woningbouw-
locaties van de afgelopen jaren hebben voldoende aantrekkelijke groene recreatiemogelijk-
heden dicht bij huis. De ontwikkeling van groen loopt namelijk altijd achter bij de woningbouw-
productie. Op verschillende plaatsen, zoals IJsselmonde en het knooppunt Arnhem-Nijmegen, 
zijn de geplande nieuwe recreatiegebieden nog niet van de grond gekomen; op z’n best is er 
een eerste aanzet. Het gaat in zulke gevallen om het ontwikkelen van een recreatief programma 
in bestaande landschappen. Net als bij herstructurering is ook hier een visie op de betekenis 
van gebieden en hun onderlinge samenhang onontbeerlijk. En net als de bestaande recreatie-
gebieden hebben de cultuurlandschappen rond de stad een duidelijke identiteit nodig om 
zich te kunnen onderscheiden. 
 Grootscheepse landschappelijke aanpassingen kunnen meestal achterwege blijven. 
Kleine, gerichte ingrepen zijn vaak voldoende om de kwaliteiten als het ware aan te lichten, 
om het alledaagse te verbijzonderen. Veel landschappen bieden beschutting en uitzicht, de 
geschiedenis is er zichtbaar en voelbaar. Ook bevatten ze vaak voldoende marges, restruimten 
en overhoeken voor natuur en ongedefinieerd (recreatief) gebruik. Niet alles hoeft voorge-
programmeerd te zijn. Landschapsarchitect Adriaan Geuze ontdekte begin jaren negentig tot 

Nieuwe opgaven

Herstructurering van de bestaande voorraad vereist dus een andere manier van denken en 
doen. Dat geldt voor groene recreatiegebieden evengoed als voor stedelijke gebieden. Oude 
beelden en procedures zijn niet meer geldig. De nieuwe opgaven vragen om visie, flexibiliteit, 
sensibiliteit en maatwerk. Onderweg zal blijken dat sommige plannen niet realiseerbaar zijn, 
of niet op dat moment. Een duidelijke visie is nodig om op het spoor te blijven en om te voor-
komen dat uiteindelijk een verzameling fragmenten ontstaat die niets aan elkaar en het grote 
geheel toevoegen – of die, erger nog, elkaar in de weg zitten. De ontwerpen voor herstructure-
ring moeten flexibel zijn, maar ze moeten ook helder neerzetten wat nodig is om het gebied 
of delen van het gebied vanaf het begin succesvol te laten functioneren. Deze combinatie van 
ruimte bieden aan onzekerheden en tegelijk de essentiële punten bewaken, vraagt om een 
forse ontwerpinspanning. Het vereist een stevige regie, vasthoudendheid en visie. Het kunnen 
herkennen van kansen en ze weten te benutten, is hierbij een belangrijke succesfactor. 
 Een visie op de betekenis van recreatiegebieden en hun onderlinge samenhang vormt  
de basis voor herontwikkeling. Op het lokale niveau is er nauwelijks sprake van onderlinge  
concurrentie. Nabijheid is daar immers de belangrijkste kwaliteit. De strategische keuzen 
bevinden zich op het niveau van de stadsregio. Daar liggen de kansen om onderscheid te maken 
tussen de recreatiegebieden. Wil een recreatiegebied echt iets betekenen op het niveau van 
de stadsregio, dan moet het uniek zijn en een duidelijke identiteit hebben. Dat kunnen bepaalde 
recreatieve attracties zijn, maar ook een bijzondere sfeer of landschap dat elders in de regio 
niet aanwezig is. Wanneer verschillende gebieden elkaar aanvullen, wordt het geheel meer dan 
de som der delen. De stadsregio als geheel wordt rijker en heeft meer te bieden. In Rotterdam 
en Amsterdam zijn de afgelopen jaren aanzetten gedaan om te komen tot een dergelijke visie 
op de recreatieve betekenis van groengebieden in de stadsregio. 
 Overigens kan boven het niveau van de stadsregionale parken nog een niveau worden 
onderscheiden: dat van de metropolitane parken. Dit concept, dat in 2008 in de Randstadnota 
werd geïntroduceerd en even zo snel weer werd afgeserveerd, staat voor groene gebieden die 
de stadsregio ontstijgen en betekenis hebben voor de hele metropolitane regio. In Nederland 
kennen we geen aangelegde groengebieden die van betekenis zijn op het niveau van de 
Randstad, maar de kust zou een goede kandidaat zijn om te worden aangewezen als ‘metro-
politaan park’. 

Ruimtelijke opbouw

De geringe aantrekkingskracht van de bestaande recreatiegebieden wordt vaak geweten aan 
verouderde voorzieningen. Het is duidelijk dat een wandelpad, een bankje en een ligweide 
niet meer voldoende zijn om mensen te trekken. De hedendaagse mens is kritisch en gewend 
om steeds iets anders te kunnen kiezen uit een breed scala van activiteiten, de één nog extremer 
en interessanter dan de andere. Naast gewoon wandelen is er Nordic walken, het lopen over 
blotevoetenpaden en gps-struinen; naast fietsen is er inmiddels steppen, skaten en wave-
boarden. In plaats van een spartelvijver, wip en schommel verwachten we tegenwoordig een 
survivalkamp, een boomklimpark en een strand met loungebanken. Naast zonnen en spelen ook 
kalfjes aaien en zelf fruit oogsten, totaaltheater, dance events en sublieme natuurervaringen. 
 Toch is een aansprekend, hedendaags, gevarieerd recreatief programma alleen niet vol-
doende om de recreatiegebieden aantrekkelijker te maken. Wie de moeite neemt om wat dieper 
te graven, ontdekt al gauw dat het ook vaak schort aan de ruimtelijke opbouw en het beeld. 
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aan visie bij de verantwoordelijke instanties. Door bewonersgroepen, verenigingen en onder-
nemers de ruimte te bieden om zich het gebied vanuit hun eigen behoeften en wensen toe te 
eigenen, gaat het landschap weer leven voor en door de stadsbewoners. 

Nieuwe allianties

Of we het nu hebben over de herstructurering van recreatiegebieden, of over de ontwikkeling 
van agrarische cultuurlandschappen – bijna altijd zal er sprake zijn van een bonte verzameling 
van partijen die de transformatie samen vormgeven. Net als in de bouw is geen enkele partij 
meer bereid om de risico’s van dergelijke grote projecten alleen te dragen. Samenwerking op 
basis van een heldere visie is onontbeerlijk om nieuwe ontwikkelingen van de grond te krijgen. 
De ruimte voor monofunctionele recreatiegebieden is erg beperkt, ook in economische zin. 
Planologen interpreteren de zoektocht naar nieuwe allianties tussen verschillende functies en 
partijen als ‘verdienmodellen’. Economisch belang is inderdaad een sterke drijfveer om ergens 
een bijdrage aan te leveren, maar economisch belang kan nooit als enige de kwaliteit van 
onze omgeving dragen. Als de winst te lang op zich laat wachten of te onzeker is, zoekt een 
ondernemer zijn kansen ergens anders. 
 Belangrijker nog is persoonlijke betrokkenheid van mensen die hart hebben voor hun 
dagelijkse leefomgeving. Soms zijn dat ondernemers die ondanks tegenslagen en vertraging 
doorgaan om hun bedrijf tot een succes te maken, omdat het voor hen ook een persoonlijke 
betekenis heeft. Veel vaker zijn het mensen zonder zakelijk belang. Waar het om gaat, is dat 
mensen het gevoel hebben dat het landschap geen afstandelijk object is dat ‘van niemand’  
of ‘van de overheid’ is, maar dat het hun landschap is. En dat ze mee willen werken om dat 
landschap te gebruiken en er iets moois van te maken. De terugtredende en bezuinigende 
overheid laat veel moois doodbloeden. Maar als ze haar eigen zielloze creaties eens opschoont, 
dan is dat zo slecht nog niet. Laat onze leefomgeving veranderen van een anoniem groen 
decor in een levend landschap.
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zijn verrassing dat de Maasvlakte een recreatiegebied was dat zijn weerga niet kende. Wat als 
industriegebied was bedoeld, bleek ongekende, spontane vormen van gebruik uit te lokken. 
Ongedefinieerde plekken boden nieuwe, soms onverwachte mogelijkheden. Ook nu liggen er 
kansen genoeg. Soms is het zo eenvoudig als het verwijderen van het prikkeldraad langs een 
weiland dat in handen is van een terreinbeheersorganisatie, waardoor plotseling een heel 
veld open komt te liggen. Wie het gemak en het comfort zoekt, betreedt de gebaande paden, 
wie initiatiefrijk is zoekt zijn eigen weg. 

Toegankelijkheid

Voor alle parken, stadsregionale parken en landschappen, of ze nu een regionale betekenis 
krijgen of een lokale, geldt dat de basis goed moet zijn. Voorwaarde nummer één is een goede 
bereikbaarheid en toegankelijkheid. Als je ergens niet kunt komen, of als je er niet in kunt, 
dan blijft het een abstract schilderij in plaats van een plek waar je iets bijzonders kunt beleven. 
‘Een landschap dat niet toegankelijk is, blijft een betekenisarm landschap.’1 Een uitgebreid, 
fijnmazig netwerk van routes die stad en land met elkaar verbinden lijkt voor de hand te liggen, 
maar in de praktijk ontbreekt dat nog te vaak. Kruip-door-sluip-doorroutes met obscure  
tunneltjes onder snelwegen en kale bedrijventerreinen, of stukken niemandsland die eerst 
doorkruist moeten worden, vormen lastige hindernissen. Ze maken een hechte verbinding 
tussen stad en groengebied onmogelijk. Dat is onder meer het geval bij het Diemerbos, het 
Gagelbos en bij sommige toegangen tot Spaarnwoude. Op andere plaatsen zijn veel te weinig 
toegangen, zoals vanuit Rotterdam-Zuid en Barendrecht naar Buytenland. De animo van 
bestuurders om dit soort tekortkomingen te herstellen, is helaas niet altijd even groot. 
Nieuwe gebieden scoren nu eenmaal beter dan reparaties van wat er al is. Burgers, verenigt u, 
bestook de ambitieuze wethouders met e-mailbommen, zoek medestanders in de gemeente-
raad, schrijf de plaatselijke dagbladen en wijkkrantjes vol! Het gaat niet langer om nieuwe 
dingen maken, maar om waarden toe te voegen aan wat er al is.
 Voor de uitbreiding van het stelsel van wandel-, fiets- en ruiterpaden en skate-, kano- en 
schaatsroutes komen publieke én private gronden in beeld. De naoorlogse praktijk was dat de 
netwerken exclusief gebonden waren aan publiek gebied, maar die tijd is voorbij. Boeren en 
andere grondeigenaren kunnen onderdelen ontwikkelen, als het netwerk maar flexibel is en 
als onderdelen zijn aan te passen aan de verlangens van de grondeigenaren. In de Ooijpolder 
bij Nijmegen wordt al enkele jaren succesvol met deze aanpak gewerkt.
 Tot de basisvoorwaarden behoort ook een duidelijke identiteit. Alleen een gebied met een 
ziel, een sense of place, kan tot leven komen. Dat is geen kwestie van er even een thema op 
plakken dat is bedacht door een reclamebureau, alsof het een nieuw type margarine betreft. 
Identiteit is echt iets anders dan imago. De werkelijke identiteit wordt gevormd door het 
landschap zelf en zijn bewoners. Natuurlijke en cultuurhistorische eigenaardigheden vertellen 
het verhaal van de plek. Ze geven het landschap diepte en gelaagdheid. Ze dwingen stan-
daardoplossingen bovendien om zich in het landschap te verankeren, waardoor het resultaat 
herkenbaar en uniek wordt. Ook verhalen uit het hier en nu brengen een gebied tot leven. 
Zoals de verhalen van de erfgenamen van boerderij Buytenhof in Rhoon, die het oude fruitbedrijf 
omvormden tot een zorgboerderij, waar een groep van honderdvijftig (!) vrijwilligers meehelpt. 
Lokale voedselproductie en nauwe betrokkenheid van stedelingen bij het ommeland gaan er 
hand in hand. Veel ondernemers in de recreatiegebieden hebben ideeën genoeg om zoiets 
bijzonders tot stand te brengen, maar te vaak nog lopen ze vast op starre regels en een gebrek 

 1  In een interview verzuchtte Henk van Blerck dit tegenover mij naar aanleiding van de ingrijpende ruilverkavelingen  
in de vorige eeuw, waardoor het uitgebreide net van onverharde wegen en paden verdween en het landelijk gebied 
grotendeels ontoegankelijk werd. 
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De reacties op de nota kenmerken zich door bezorgdheid, vooral van milieuorganisaties die 
waarschuwen voor ‘Belgische toestanden’. Vanuit de ontwerpende disciplines lijkt men  
minder onder de indruk. De nota past in een beleidstrend van decentralisatie en deregulering 
die al in de jaren negentig is ingezet.2 De meest fundamentele verandering die in de huidige 
nota doorklinkt is dan ook niet gelegen in minder regels, maar in het inzicht dat de ruimtelijke 
verschillen in Nederland onherroepelijk toenemen. We kunnen dus niet meer volstaan met 
eenheidsbeleid. 
 Een andere verandering springt minder in het oog, maar is desondanks fundamenteler. 
Vanaf medio jaren negentig is immers ook een eind gekomen aan een historische anomalie in 
de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling. Gedurende de vijftig jaar die volgden op de 
Tweede Wereldoorlog werd de ruimtelijke ordening beheerst door de obsessie van de volks-
huisvesting. Die zorgde niet alleen voor een explosieve groei van de woningvoorraad, maar 
riep tegelijk een unieke machinerie met spelers, rollen, regelgeving en verantwoordelijkheden 
in het leven. De toestand is inmiddels zodanig genormaliseerd dat de huidige regering het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zelfs overbodig achtte. 
 Hoewel de opheffing van VROM weinig stof heeft doen opwaaien, moet ze wel degelijk 
worden opgevat als een wake-up call: de toegevoegde waarde van de ruimtelijke disciplines 
is voor veel mensen niet langer vanzelfsprekend. Ontwerpers hebben zich in de anomalie van 
de periode tussen 1945 en 1995 misschien wel te veel bekwaamd in het denken voor anderen, 
waarbij ze de vraag achter de vraag veronachtzaamden. Het zal nu niet meer zozeer gaan om 
verbetering van de commerciële vraaggerichtheid van ontwerpers, maar om het leren luisteren 
naar wensen van initiatiefnemers. 

Nieuwe partijen

Het is niet eenvoudig om los te komen van een patroon dat de afgelopen halve eeuw zo voor 
de hand leek te liggen. Met het verdwijnen van de overheid als belangrijkste initiator ontstaan 
er echter ook interessante (nieuwe) kansen – zowel voor ontwerpers als voor initiatiefnemers. 
Zo krijgen particulieren en collectieve opdrachtgevers, die in de vooroorlogse stedenbouw ook 
al een belangrijke rol speelden, weer aandacht voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld woon-
omgevingen en parken. Het doet denken aan de industriëlen die destijds tuindorpen voor hun 
werknemers lieten bouwen, en aan de combinatie van filantropie, wetenschap en verzameldrift 
die tal van tuinen en parken heeft opgeleverd. 
 Los van de verminderende overheidsbemoeienis verschijnen – zeker internationaal  
gezien – nieuwe partijen ten tonele die zich voorheen niet met ruimtelijke processen bezig-
hielden. Multinationals als Audi, Peugeot, Citroën, Heineken, Philips en Siemens zijn voor-
beelden van ongebruikelijke partijen die zich, ieder op hun eigen manier, het afgelopen 
decennium expliciet op de ontwikkeling van de stad zijn gaan richten. 
 Zo richtten Peugeot en Citroën in 2000 het Institut pour la ville en mouvement (IVM) op, 
een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar stedelijke mobiliteit en die 
innovatieve oplossingen wil aandragen voor de snel veranderende steden: ‘In 2011, the Institute 
will launch a research project to see how major cities like Beijing, Shanghai, Buenos Aires, 
Mexico, Sao Paulo, Rio de Janeiro and Greater Paris are addressing mobility issues. The program 
will be led by IVM’s Chinese, Latin American and European university chairs.’3 Ook autofabrikant 

Onder de titel ‘Nederland wordt anders’ heeft de voormalige rijksbouwmeester Liesbeth van 
der Pol twee succesvolle rondes ontwerponderzoek uitgevoerd naar tal van thema’s. Vanuit de 
door haar gevoelde noodzaak om iets te doen aan de dreiging van een verloren generatie 
jonge ontwerpers nam zij het initiatief om, verbonden aan het Atelier Rijksbouwmeester, het 
Onderzoekslab op te richten. Haar keuze om in te zetten op ontwerponderzoek is opvallend. 
In plaats van het trainen van klassieke ontwerpvaardigheden gaf Van der Pol de voorkeur aan 
het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij ontwerpers. Met andere woorden: niet 
werken in de richting van mooie eindbeelden, maar het leren doorgronden van de ‘vraag achter 
de vraag’. 
 Het Atelier Rijksbouwmeester is niet het enige instituut dat een nieuwe generatie opdracht-
gevers en ontwerpers stimuleert om op een andere manier na te denken over ruimtelijke vraag-
stukken. Onlangs lanceerde Architectuur Lokaal het initiatief Young Developers and Designers 
Meet (YD2M), waarin jonge ontwikkelaars en ontwerpers zoeken naar nieuwe ontwerpconcep-
ten en ontwikkelmodellen. In hun dagelijkse werk komen jonge architecten maar zelden met 
jonge ontwikkelaars in aanraking; ontwikkelaars – ook jonge – werken voornamelijk met 
gevestigde architecten en veel minder met jonge bureaus. Terwijl jonge architecten en ontwik-
kelaars heel veel gemeenschappelijk hebben en qua denkrichting, ambities en idealen vaak 
dicht bij elkaar staan.

Deregulering

Een mogelijke verklaring voor beide initiatieven is dat de condities waaronder ontwerpers en 
opdrachtgevers in de toekomst zullen moeten werken ingrijpend aan het veranderen zijn. 
Want hoewel de huidige economische crisis volgens velen een tijdelijk karakter heeft, zijn er 
ook geluiden hoorbaar die spreken van een complex stelsel van crises die wel eens van min of 
meer permanente aard zouden kunnen zijn. De verschillende crises op het gebied van klimaat, 
energie, voedsel, demografie en op bestuurlijk niveau zijn in deze opvatting niet los van elkaar 
te zien. Verlangen naar herstel van de status quo van voor de crisis is in dat geval zinloos.  
We zouden er beter aan doen onszelf de vraag te stellen wat die nieuwe condities en posities 
zijn van waaruit we zouden moeten gaan werken. 
 Dat de omstandigheden waaronder ruimtelijke ontwikkelingen zich voltrekken veranderen, 
blijkt ook uit de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die medio 2011 verscheen. 
In dit met enige triomf gepresenteerde document legt minister Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu flinke beperkingen op aan de bemoeienis van de rijksoverheid. Zij wil 
ruimte scheppen voor groei en beweging. ‘Ik schrap stevig in de lange lijst van nationale ruimte-
lijke belangen die de bewegingsruimte van regio’s aan banden leggen. Er waren 39 ‘nationale 
belangen’ waarbij het Rijk de kaders vaststelde. Dat worden er 13.’ 1

 

Nieuwe condities en coalities
Eric Frijters en Olv Klijn
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Vertaald naar ruimtelijke ontwikkeling gaat het om het vinden van denkrichtingen waarin 
opgaven en vraagstukken van de lange termijn verknoopt kunnen worden met verlangens en 
behoeften van het hier en nu. In het nieuwe krachtenveld met veranderlijke verhoudingen 
tussen vraag en antwoord is een onderzoekende ontwerphouding zinvol. Het is een benadering 
die ruimte biedt aan het testen, verbeelden, verbinden en aanpassen van condities om tot 
gelaagde en meervoudige oplossingen te komen. Waar ontwerpers in de voorbije decennia 
vaak vertrouwden op statistieken en extrapolaties van trends als motor voor vernieuwing, 
blijkt ontwerpend onderzoek nu een krachtig middel te zijn om inhoud te geven aan een 
nieuw samenspel tussen initiatiefnemers en ontwerpers. 
 De ontwikkeling in stedenbouw en gebiedsontwikkeling laat een hechtere verwantschap 
zien met maatschappelijke thema’s. Zowel aan ontwerpers als aan opdrachtgevers wordt nu 
gevraagd om hun autisme achter zich te laten. Bovendien wordt duidelijk dat het ontwikkelen 
van steden en gebieden ‘vereconomiseert’. Zo hangt de nationale ruimtelijke ordening al 
geruime tijd samen met de ontwikkeling van de (economische) mainports. Wanneer ontwerpers 
in dit proces hun relevantie willen hervinden, zal ook in omgekeerde richting de relatie tussen 
ontwerp en rendement steeds sterker worden verbonden met de vraag: wat levert gebieds-
ontwikkeling op? 

Actorgericht

Een methode van ontwerpend onderzoek die kan helpen bij de beantwoording van deze vraag 
is een actorgerichte benadering. Het gaat hierbij om het identificeren van (ruimtelijke) kansen 
in relatie tot partijen (actoren) die in staat zijn om dergelijke kansen in te vullen. Een eenvoudig 
voorbeeld is het verlangen om bij de teruggang van de landbouw een groen en attractief  
landschap te behouden. In plaats van te investeren in dat wensbeeld door aan dat verlangde 
landschap te ontwerpen, wordt in een actorgerichte benadering gezocht naar nieuwe econo-
mische spelers die het landschap ook echt nodig hebben als ondergrond voor hun activiteit. 
De karakteristieken van deze actoren, in combinatie met de specifieke ruimtelijke situatie, 
bepalen vervolgens waaraan ontworpen moet worden. Het resultaat van zo’n actoranalyse – 
een verkenning van mogelijke actoren – kan bijvoorbeeld zijn dat nieuwe teelten mogelijk 
moeten worden gemaakt. Of dat de voorwaarden moeten worden geschapen voor andere 
manieren van bewoning en productie – bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe landgoederen 
te bevorderen, of door een productielandschap om te vormen naar een recreatief landschap. 
Ook combinaties van dit alles zijn denkbaar. Anders gezegd: het formuleren van de ‘opgave’  
is het leidend principe; het ontwerpproces vouwt zich daar vervolgens omheen.
 Een tekenend voorbeeld van de nieuwe opgavecultuur is ons winnende ontwerp voor de 
Prix de Rome Architectuur in 2010. Een ogenschijnlijk klassieke ontwerpopgave voor de herin-
richting van het August Allebéplein in Amsterdam-West hebben we opgevat als ‘moment van 
herbezinning’, zodat we vervolgens de complexiteit van verschillende schaalniveaus en agenda’s 
met elkaar zouden kunnen verbinden. Introduceer vrijplaatsen zonder planningsvoorschriften, 
open de publieke ruimte en grijp de wateroverlast aan om nieuwe ruimtelijke kwaliteiten te 
ontwikkelen. Dat waren de conclusies uit ons diepgaande proces van onderzoek en ontwerp. 
Door lokale bottom-up initiatieven te verbinden met mondiale top-down trends worden kansen 
gecreëerd. In combinatie met een strategisch ontwikkelingsconcept ontstaat een flexibel  
ontwerp dat, anders dan het traditionele masterplan of de gebiedsontwikkeling oude stijl, 
kortetermijnverlangens verbindt aan langetermijndoelen. 

Audi wil met het Audi Urban Future Initiative aanzetten tot ‘constructieve discussies met 
experts over stedelijke ontwikkeling en stedelijke mobiliteit’. Architecten, planologen, socio-
logen, economen en natuurwetenschappers worden aangespoord tot een open dialoog over 
de toekomst van de stad.4 
 Philips heeft met het Philips Center for Health and Well-being een platform voor kennis-
uitwisseling rondom wereldgezondheid in het leven geroepen. Want: ‘Philips begrijpt de  
problemen waarmee steden vandaag de dag worden geconfronteerd, zoals zorg voor een  
vergrijzende bevolking, en de noodzaak van veiligheid en aandacht voor gezondheid in een 
stedelijke omgeving.’5 In Livable Cities, de denktank die onderdeel is van dit platform, onder-
zoekt Philips dan ook de gevolgen van de wereldwijde verstedelijking.

Bredere agenda

Tot slot is er sprake van een breder wordende ruimtelijke agenda die nieuwe perspectieven 
doet ontstaan van waaruit aan de stad gesleuteld wordt. Klassieke thema’s als het waarborgen 
van morfologische samenhang, verbetering van de sociale structuur, het optimaliseren van de 
ontsluiting en een zorgvuldige afweging van publieke en private belangen, worden aangevuld 
met nieuwe doelstellingen die het belang van energiehuishouding, voedselproductie en 
watermanagement in de stad benadrukken.
 Zo heeft Amsterdam zich tot doel gesteld vanaf 2015 alle nieuwbouwprojecten klimaat-
neutraal te laten zijn en in 2025 de CO2-uitstoot met 40 procent gereduceerd te hebben.6  
Het gaat overigens verder dan streefdata en streefgetallen. Gevoed door hun verantwoordelijk-
heid voor veiligheid, waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer hebben enkele waterschappen 
en de gemeente Rotterdam samen met Rotterdam Climate Proof (onderdeel van het Rotterdam 
Climate Initiative) een breed pakket aan oplossingen bedacht voor meer open water, onder-
grondse waterberging en groene daken.7 Rotterdam heeft ook plannen voor een waterplein in 
een dichtbebouwde omgeving dat kan worden gebruikt voor het tijdelijk opvangen van water 
bij extreme regenval. 
 In tal van steden is sprake van kleine initiatieven op het raakvlak van integratie, recreatie 
en voedselproductie. Inzet van zulke ‘stadslandbouwprojecten’ is het – letterlijk en figuurlijk – 
kleiner maken van de afstand tussen productie en consumptie; en passant wordt ook de  
energiekringloop van de stad verbeterd.
 Het moge duidelijk zijn dat de ruimtelijke opgaven meer divers van aard worden en dat hun 
impact in de samenleving toeneemt. Het betreft vaak grote opgaven die zijn verbonden aan 
wereldwijde thema’s als energie, water, voedsel, klimaat en mobiliteit. Maar het gaat evenzeer 
om meer specifieke regionale en lokale vraagstukken, zoals vergrijzing, krimp, bereikbaarheid, 
herbestemming, segregatie en transformatie van gebouwen of gebieden. Dit hele scala aan 
complexe opgaven verlangt nieuwe antwoorden. De vraag is hoe ontwerpers en initiatiefnemers 
op die veranderende condities kunnen reageren. 

Onderzoekende ontwerphouding

In het licht van deze nieuwe conditie en de eerder geschetste permanente instabiliteit is er een 
sterke behoefte aan partijen die in staat zijn niet te denken in zekerheden, maar in ontwikke-
lingsrichtingen. Om antwoorden te kunnen vinden voor complexe en veranderende vragen 
zal het denken in termen van eindbeelden plaats moeten maken voor het ontwikkelen van 
wat in de natuurwetenschappen een vector wordt genoemd: een kracht met een richting. 
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 Concreet betekende dit dat we een verdichtingsstrategie voor ondernemerschap voorstelden 
in de noord-zuidrichting van het plein. Langs de oost-westas wordt het stedelijk weefsel juist 
opengemaakt ten gunste van de openbare ruimte. Op een hoger schaalniveau stellen we tussen 
het Rembrandtpark en de Sloterplas een patroon voor van groene plekken die met elkaar in 
verband staan. Op het kruispunt van verdichting en verdunning wordt een nieuw stedelijk 
weefsel geïntroduceerd: de Bazaarberg. Dit is een kunstmatig element met landschappelijke 
kwaliteiten, dat het openbaar vervoer verknoopt met wonen, werken en leisure. Ten slotte is er 
de klimaatagenda die voorschrijft dat in het stadsdeel Nieuw-West pieken in de wateraanvoer 
worden verwerkt, verdroging wordt tegengegaan en regenwater wordt gezuiverd. Het is de 
aanleiding voor ons voorstel om een ecologisch zuiveringslandschap te ontwikkelen aan de 
westzijde van de Bazaarberg, en om met een technologische oplossing te komen ten oosten 
van de bazaar. 

Globale en lokale agenda’s 

Gebiedsontwikkeling staat of valt met de urgentie ervan. Er moet een serieuze vraag zijn.  
Een voorbeeld is het deel van de wateropgave dat gericht is op het behoud van droge voeten. 
In het project Kustkwaliteit wordt gebiedsontwikkeling gekoppeld aan veiligheid, leefbaarheid 
en versterking van het economisch klimaat. In opdracht van en embedded in het Atelier 
Kustkwaliteit ontwerpen en onderzoeken we, samen met Deltares, in diverse kustplaatsen.8 
Daarbij gaat het om de vraag hoe de investeringen in kustveiligheid gelijktijdig ruimtelijke 
kwaliteit en economische vitaliteit kunnen voortbrengen. Dit project laat zien hoe initiatief-
nemers en ontwerpers alleen door innig samen te werken tot werkelijk nieuwe antwoorden 
op de actuele vragen kunnen komen. 
 Het ligt voor de hand dat ook het juridisch instrumentarium moet meegroeien. Dat zou 
wel eens het einde van het huidige bestemmingsplan kunnen betekenen. In ieder geval staat 
vast dat gebiedsontwikkeling een meer flexibele afweging verlangt bij het inzetten op kwaliteit, 
sturing, tempo, het verdienmodel, samenwerkingsvormen en kaders voor interventies. 
Ontwerpend onderzoek is daarbij een middel om op een slagvaardige manier met de veran-
derde omstandigheden om te gaan. Het stelt ons in staat dwars door alle schaalniveaus heen 
te leren denken. Het werken met een reeks onderzoekssporen die elkaar informeren, en de 
toekomstscenario’s die daaruit voortkomen, zorgen voor een meer samenhangende opvatting 
over de ruimtelijke problematiek. Een opvatting bovendien die meer recht doet aan de  
complexiteit van de vraagstelling. 
 Ontwerpend onderzoek is niet slechts het domein van ontwerpers. Ook opdrachtgevers 
eigenen zich de toegenomen complexiteit binnen de opgave toe, zodat zij completere  
antwoorden kunnen bieden. Het is een zoektocht naar knooppunten tussen globale en lokale 
agenda’s, kortom: het glocale werkterrein van de ontwerper. Het nieuwe samenspel tussen 
eindgebruikers, ondernemers en initiatiefnemers van de stad wordt door een nieuwe generatie 
ontwerpers en opdrachtgevers aangegrepen om meer embedded ontwerpen te leveren.  
Zij werken vanuit een houding waarin ontwerp en onderzoek gelijk opgaan en waarbij het 
denken over de ruimte niet meer gestoeld is op vergezichten en een allesbepalende rol van de 
overheid. Door beter in te spelen op de middellange termijn en op talloze initiatieven van 
ondernemingen en individuen, ontstaan nieuwe mogelijkheden om plannen te ontwikkelen 
die tegelijk een breder draagvlak hebben en flexibeler zijn.

 1  Toespraak van minister Schultz van Haegen bij de presentatie van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
op 14 juni 2011, www.rijksoverheid.nl.

 2  Emeritus hoogleraar planologie Len de Klerk nuanceerde de inperking van de overheidsbemoeienis in het  
VPRO-radioprogramma OVT (19 juni 2011) door erop te wijzen dat ondanks decentralisatie en deregulering sinds 1990 
het aantal regels in de ruimtelijke ordening alleen maar is toegenomen. 

 3  Bron: www.psa-peugeot-citroen.com.
 4  Bron: www.audiblog.nl.
 5  Bron: www.newscenter.philips.com.
 6  Zie o.a. www.nieuwamsterdamsklimaat.nl.
 7  Bronnen: www.waterschappen.nl, www.rotterdamclimateinitiative.nl.
 8  Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van de TU Delft, het Deltaprogramma Kust, de provincies Noord- en Zuid-Holland 

en de gemeente Den Haag.
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worden daarbij gegrepen zodra ze zich voordoen. Ook van andere tendensen van de laatste 
jaren, zoals het particulier opdrachtgeverschap en de meer ‘thematische’ gebiedsontwikkeling, 
valt te verwachten dat ze pas later zichtbaar zullen worden in de inzendingen voor de Gouden 
Piramide.

Herstructurering

Terug naar 2011. Net als bij vorige edities van de Gouden Piramide blijkt het thema gebieds-
ontwikkeling dit jaar weer ruimte te bieden aan een breed scala aan projecten. De categorie 
die met vijftien inzendingen het best is vertegenwoordigd, is die van ‘herstructurering van 
bestaande woongebieden’. Daarnaast zijn er acht landschapsplannen, zeven projecten met 
nieuwe bestemmingen voor een voormalig bedrijvengebied en zes parken. De categorieën 
‘waterbeheer’, ‘bedrijvenparken’ en ‘integratie van verspreid liggende deelprojecten’ tellen elk 
drie inzendingen. Twee inzendingen zijn er voor ‘tuinontwerpen’, ‘infrastructuur’, ‘zorgland-
goederen’, ‘winkelgebieden’ en ‘herinrichting van de openbare ruimte’. 
 De projecten zijn afkomstig uit alle provincies. De hoogste aantallen komen uit Gelderland 
(6), Noord-Brabant (8), Noord-Holland (10) en Zuid-Holland (11). Ook is de vraag interessant 
van welk soort opdrachtgevers de inzendingen afkomstig zijn. Met 27 projecten wordt de lijst 
aangevoerd door de gemeenten. Dan volgen woningcorporaties (11 inzendingen), project-
ontwikkelaars (7), provincies (3) en waterschappen (2). Ten slotte zijn er inzendingen van een 
beheersmaatschappij, een provinciaal landschap, een zorginstelling, een groep particuliere 
opdrachtgevers, een universiteit, een bedrijvenschap en een jachthaven. Hierbij moet worden 
bedacht dat er, naast de opdrachtgever die het project heeft ingestuurd, vaak ook andere 
opdrachtgevers bij betrokken zijn die in dit overzicht niet zijn meegenomen. 

Amsterdam, donderdag 14 april 2011. In Loods 6, meer dan een eeuw geleden gebouwd voor 
de KNSM (Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij) op het eiland met dezelfde 
naam, betreden rond drie uur de juryleden van de Gouden Piramide 2011 een voor een de 
ruimte die nog altijd wordt aangeduid als de Bagagehal. In lange rijen staan langs de wanden 
de panelen met de 51 inzendingen opgesteld. In het midden bevindt zich de grote tafel waaraan 
de jury zal plaatsnemen voor de algemene beraadslagingen. Het gesprek over de projecten  
zal voornamelijk bij de panelen plaatsvinden. 
 Twee dagen zijn er uitgetrokken voor de eerste selectieronden. Aan het slot van de tweede 
dag, woensdag 20 april, zal de jury moeten hebben vastgesteld welke opdrachtgevers gaan 
strijden om de eindzege. Naast maximaal vijf nominaties zal de jury nog eens tien projecten 
aanwijzen die interessant genoeg zijn om ook in dit boek te worden opgenomen.

51 inzendingen

Van de 51 projecten die de jury heeft te beoordelen, waren er tien eerder ingezonden voor een 
van de vorige edities van de Gouden Piramide. Inzendingen uit 2009 – en zelfs één uit 2007 – 
zijn naar 2011 doorgeschoven omdat er destijds nog te weinig van het project was gerealiseerd. 
De inzendingen worden namelijk niet alleen op papier beoordeeld; de jury gaat de genomi-
neerde projecten ter plaatse bekijken en het spreekt voor zich dat er dan wel genoeg te zien 
moet zijn. Ook deden twee projecten mee die in eerste instantie waren ingezonden in 2010, 
toen het thema voor de Gouden Piramide architectuur was. Van deze projecten stelde de vorige 
jury vast dat het accent toch meer op gebiedsontwikkeling lag – het thema voor de Gouden 
Piramide in oneven jaren. 
 Het aantal van 51 inzendingen, waarvan 41 nieuwe, betekent dat de gevreesde daling als 
gevolg van de crisis in de bouw vooralsnog is uitgebleven. Bij nadere beschouwing is dat niet zo 
verwonderlijk. Gebiedsontwikkeling is een proces van jaren en bijna alle ingezonden projecten 
waren in 2008, toen de moeilijkheden pas echt begonnen, al van start gegaan. De stagnatie in 
de bouw is al wel op andere manieren merkbaar. Bij een aantal projecten is het tempo van de 
uitvoering omlaag gebracht, bij andere is het bouwprogramma teruggeschroefd. 
 Het is goed denkbaar dat over twee jaar, als de volgende editie van de Gouden Piramide 
voor gebiedsontwikkeling op het programma staat, de moeilijkheden in de bouw pas echt 
hun weerslag zullen hebben op de oogst aan inzendingen. Zo heeft de gemeente Amsterdam 
in 2010 voor bijna alle nieuwbouwprojecten een bouwstop afgekondigd. Overigens hoeven de 
gevolgen van de crisis niet uitsluitend negatief te zijn. Zo zijn er aanwijzingen dat onder druk 
van de omstandigheden nieuwe, verrassende coalities ontstaan. Ook lijkt de heersende onzeker-
heid tot gevolg te hebben dat nieuwe, meer flexibele concepten voor gebiedsontwikkeling 
worden ontwikkeld. Een interessant voorbeeld is de Binckhorst in Den Haag, waar een klassiek 
top-down masterplan heeft plaatsgemaakt voor een strategie die meer bottum-up is. Kansen 

De jurering
Olof Koekebakker

Juryberaad in Loods 6. V.l.n.r. Anna Vos, Michael van Gessel, Co Verdaas,  
Leo Versteijlen, David Hamers en Yttje Feddes
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–  Michael van Gessel is landschapsarchitect. Na achttien jaar bij B+B te hebben gewerkt, 
waarvan de laatste zes jaar als directeur, werkt Van Gessel sinds 1997 als zelfstandig  
ontwerper van projecten op uiteenlopende schaalniveaus. Daarnaast treedt hij regelmatig 
op als supervisor en als lid van kwaliteitsteams. 

–  David Hamers is cultuurwetenschapper, econoom en ruimtelijk onderzoeker. Hij is werk-
zaam als senior onderzoeker Stedelijk Gebied bij het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Daarnaast is hij lector Stad en Land aan de Design Academy Eindhoven.

–  Co Verdaas is sinds 2007 gedeputeerde bij de provincie Gelderland, met in zijn portefeuille 
onder meer wonen, ruimte en water. Daarvoor was hij directeur van een woningcorporatie 
en Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.

–  Leo Versteijlen was na zijn opleiding als architect onder meer vastgoedontwikkelaar en 
directeur bij Kristal Projectontwikkeling. Tegenwoordig is hij mede-eigenaar en directeur 
van SITE urban development bv, een adviesbureau voor gebieds- en conceptontwikkeling. 

–  Anna Vos is architect-directeur van Anna Vos Concepts for Urban Change. Voorheen werkte 
ze bij onder meer MAB Development, adviesbureau BVR en de stedenbouwkundige diensten 
van Amsterdam en Utrecht.

–  Voorzitter van de jury is Yttje Feddes. Zij is Rijksadviseur voor het Landschap en partner bij 
het bureau Feddes / Olthof Landschapsarchitecten. Als juryvoorzitter neemt Feddes de 
plaats in van rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, die zich om gezondheidsredenen 
heeft moeten terugtrekken. 

–  Olof Koekebakker is jurysecretaris. 
De voorzitter en de secretaris hebben geen stemrecht. 

Bij het begin van het jureren moet altijd worden vastgesteld in hoeverre juryleden betrokken 
zijn geweest bij projecten die door opdrachtgevers zijn ingezonden. In dat verband laat  
Leo Versteijlen weten dat hij, hoewel hij weinig rechtstreekse bemoeienis met het project 
had, directeur was toen Kristal Projectontwikkeling de herstructurering van Poptahof in Delft 
in gang zette (later heeft Kristal het opdrachtgeverschap overgedragen aan Woonbron 
Ontwikkelbedrijf). Er wordt afgesproken dat hij zich bij discussies over het betreffende project 
op de achtergrond zal houden. 
 Later zullen de consequenties verstrekkender blijken te zijn. Vooruitlopend op wat verderop 
aan de orde komt, wordt hier alvast gemeld dat Poptahof zal worden genomineerd. Hierdoor 
zal Versteijlen geen andere keuze hebben dan zich terug te trekken uit de jury. Het is overigens 
niet voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Piramide dat een jurylid om deze reden 
voortijdig afscheid heeft moeten nemen.

Criteria

Het reglement van de Gouden Piramide schrijft voor dat de inzendingen worden beoordeeld 
op twee aspecten. Het eerste is ‘de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft 
gegeven aan zijn opdrachtgeverschap’. Het gaat hier dus om de rol van de opdrachtgever. 
Daarnaast is vanzelfsprekend de kwaliteit van het ingezonden project van belang. 
 Enige jaren geleden zijn deze criteria verfijnd. De nadere uitwerking maakt weliswaar 
geen deel uit van het officiële reglement, maar ze blijkt voor de opeenvolgende jury’s steeds 
wel een goede leidraad. De uitwerking heeft geresulteerd in zes toetsingscriteria. 

Juryleden

Nadat juryvoorzitter Yttje Feddes iedereen op scherp heeft gezet met de aankondiging dat  
het bij de Gouden Piramide gaat om ‘jureren voor gevorderden’, stellen de juryleden zich  
kort voor:
–  Elma van Boxel geeft als medeoprichter en partner van bureau ZUS (Zones Urbaines 

Sensibles) leiding aan een internationaal team van architecten, stedenbouwers en  
landschapsarchitecten. ZUS won in 2007 de Maaskantprijs voor Jonge Architecten en 
maakt deel uit van het curatorenteam van de Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam in 2012.

–  Noël van Dooren is zelfstandig landschapsarchitect, schrijver en onderzoeker. Eerder werkte 
hij bij HNS en maakte hij deel uit van de redactie van het vaktijdschrift De Blauwe Kamer. 
Van 2004 tot 2009 gaf hij leiding aan de afdeling Landschapsarchitectuur van de 
Academie van Bouwkunst in Amsterdam. 

Juryberaad in Loods 6. Boven: v.l.n.r. Noël van Dooren, Michael van Gessel en Elma van Boxel. 
Linksonder: v.l.n.r. Leo Versteijlen, Elma van Boxel, Olof Koekebakker (jurysecretaris), Yttje Feddes; 
op de voorgrond Anna Vos. Rechtsonder: Michael van Gessel en Elma van Boxel
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en de financiering behoorlijk op orde hebben. Een van de juryleden zegt het zo: ‘Bij veel 
inzendingen zeggen de opdrachtgevers dat ze goed leiding hebben gegeven aan hun project. 
Maar is dat een bijzondere verdienste? Of ze zeggen dat ze door de regels heen zijn gebroken, 
maar ook dat vind ik geen pre. Het is gewoon de taak voor ons allemaal om in dit overgeregu-
leerde land door regels heen te prikken. Het enige wat voor mij telt, is of het een bijzondere 
opdrachtgever is, met een bezielende opgave.’

Rondgang

Inmiddels is de rondgang langs de inzendingen begonnen. Van sommige worden de panelen 
al na een paar zinnen omgedraaid, waarmee hun lot is bezegeld. Het doel van deze eerste 
jurydag is om pakweg de helft over te houden. 
 Deze eerste ronde levert al meteen boeiende stellingnamen op. Zoals bij de bespreking van 
de herontwikkeling van het voormalige fabriekscomplex van Fokker in Papendrecht – een 
adembenemende locatie met uitzicht op Dordrecht, aan de overkant van de Merwede. Op de 
kwaliteit van het project is niet veel aan te merken. Maar dat niets meer herinnert aan het 

 De eerste drie hebben betrekking op de kwaliteit en zijn een nadere duiding van de begrip-
pen gebruikswaarde, culturele waarde en toekomstwaarde. Ook de prestaties van de 
opdrachtgever zijn gespecificeerd in drie trefwoorden: creativiteit, deskundigheid en bezieling. 
Creativiteit komt onder meer tot uitdrukking in de manier waarop een opdrachtgever omgaat 
met hindernissen – of zoals in de toelichting staat: ‘Een goed opdrachtgever is niet snel voor één 
gat te vangen.’ Deskundigheid verwijst naar de ‘verstandelijke’ component van het opdracht-
geverschap; hiertoe wordt onder meer ‘het op waarde kunnen schatten van de adviezen van 
de ontwerper’ gerekend. Bezieling is vooral zichtbaar in de mate waarin een opdrachtgever 
ook anderen voor zijn project enthousiast heeft weten te maken.

Algemeen oordeel

Het is een voltallige jury die begint aan de inhoudelijke beraadslagingen. Voorafgaand aan de 
bespreking per inzending vraagt de voorzitter naar de algemene indrukken. De juryleden hebben 
de projecten al kunnen bestuderen omdat ze die enige weken eerder toegezonden hebben 
gekregen. 
 Over de gemiddelde kwaliteit is de jury tamelijk kritisch. Het is sommigen nog niet gelukt 
om uit de 51 projecten er tien te kiezen die na een eerste lezing eventueel in aanmerking komen 
voor een nominatie. Daar staat tegenover dat iedereen op z’n minst een aantal inzendingen 
heeft aangetroffen waarover men wel enthousiast is. 
 De inzenders hebben het de jury ook niet altijd makkelijk gemaakt. Er zijn nogal wat  
projecten bij waarvan de presentatie een goede beoordeling in de weg staat. Ronkende teksten 
en borstklopperij maken op deze jury weinig indruk; ze leiden eerder tot irritatie. Lastiger nog 
is het feit dat essentiële informatie vaak ontbreekt. Zo hebben verschillende inzenders na-
gelaten om met een kaart of anderszins een beeld te geven van de oorspronkelijke situatie.  
In zulke gevallen is de aard van de ingrepen moeilijk te achterhalen. Veelzeggend is de opmer-
king die een jurylid later bij een van de inzendingen zal maken: ‘Ik heb de handicap dat ik bij 
dit project op bezoek ben geweest. Ik heb er toen veel meer uitgehaald dan hier nu wordt 
gepresenteerd.’
 Een van de juryleden zegt dat het hem is opgevallen dat veel plannen nogal geïsoleerd zijn 
gepresenteerd, alsof ze geen deel uitmaken van grotere netwerken. Een ander valt hem bij: 
‘Blijkbaar zitten inzenders er zo tot over hun oren in dat ze het overzicht zijn kwijtgeraakt.’ 
 Later, bij de bespreking van de afzonderlijke inzendingen, zal de jury zich nog verschillende 
keren verbazen over de schaal waarop sommige projecten worden gepresenteerd. Zulke 
inzendingen zouden een stuk sterker zijn geweest als de gebiedsontwikkeling op een groter 
schaalniveau was beschreven. Overigens blijkt echt grootschalige gebiedsontwikkeling, tot 
op regionaal niveau, nauwelijks bij de inzendingen te zijn vertegenwoordigd. ‘Ik heb die 
grootschalige gebiedsontwikkeling erg gemist’, zegt een jurylid. Aan de andere kant van het 
spectrum valt het sommige juryleden tegen dat er nog maar weinig inzendingen zijn waarbij 
een belangrijke rol is weggelegd voor het particulier opdrachtgeverschap. 
 Ook de rol van de opdrachtgever komt niet altijd goed uit de verf, terwijl dat toch is waar 
het bij de Gouden Piramide om draait. Over wat van een opdrachtgever mag worden verwacht, 
wordt bij deze eerste, algemene ronde al een norm vastgesteld waarop bij de bespreking van 
de projecten regelmatig zal worden teruggegrepen. Als een opdrachtgever ‘gewoon goed zijn 
werk heeft gedaan’ dan is dat voor de jury niet voldoende. De Gouden Piramide is tenslotte 
een prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap en daar is meer voor nodig dan op tijd klaar zijn Het Funen. Linksboven: David Hamers. Rechtsboven: Michael van Gessel.  

Onder: Noël van Dooren
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 Het is een discussie die ook af en toe terugkeert bij projecten die niet worden doorge-
schoven. Bijvoorbeeld als de renovatie van het landgoed De Klokkenberg in Breda ter sprake 
komt – keurig uitgevoerd, maar is het gebiedsontwikkeling? Omgekeerd is het denkbaar dat 
met één eenduidige ingreep een sneeuwbaleffect teweeg wordt gebracht. Uiteindelijk zullen 
zulke overwegingen er lang niet altijd toe leiden dat een inzending alsnog ter zijde wordt 
geschoven. Wel spelen bij het wegen van de prestaties van de opdrachtgever factoren een rol 
als de omvang en de complexiteit van een project. Het zal er onder meer toe leiden dat een 
sympathiek en algemeen gewaardeerd project als het Nollenlandschap in Den Helder niet 
wordt genomineerd (maar overigens wel een presentatie in dit boek krijgt).
  Het scala van soorten gebiedsontwikkeling wordt nog verder uitgebreid als de jury  
projecten voorgelegd krijgt die een aantal deelprojecten omvatten die geen aaneengesloten 
gebied vormen. Voorbeelden zijn een herstructureringsplan voor het Friese dorp Burdaard en 
het BOS-project: een verzameling deelprojecten in het beekdal van de Boven-Slinge bij 
Winterswijk. De jury meent dat ook in zulke gevallen van gebiedsontwikkeling kan worden 
gesproken, maar dan moet het omvattende project wel meer zijn dan de optelsom der delen. 
Met andere woorden: wat levert het op door ze in één project bijeen te brengen? Dat viel bij 
deze inzendingen nog tegen. ‘Het punt is dat er geen integrale planvisie achter zit. Het is 
vooral een verzameling interessante initiatieven’, zegt een van de juryleden over BOS in 
Winterswijk. Dat neemt niet weg dat zulke vormen van bottom-up gebiedsontwikkeling het 
waard zijn om goed in het oog te worden gehouden. Zoals gezegd zouden die, mits goed  
ontwikkeld, onder de huidige moeilijke omstandigheden wel eens kansrijker kunnen zijn dan 
de top-down blauwdrukken die tot voor kort kenmerkend waren voor gebiedsontwikkeling. 

Eerste selectie

Aan het eind van de eerste jurydag heeft de jury zeventien inzendingen overgehouden waarover 
de week erop verder zal worden gesproken:
–  Het BOS-project in Winterswijk (gezamenlijk opdrachtgeverschap).
–  De gemeente Hengelo (in samenwerking met de Van Wijnen Groep) met het Hart van Zuid.
–  Het Waterschap Regge en Dinkel met de Ecozuivering Kristalbad in Enschede en Hengelo.
–  De gemeente Utrecht (Projectbureau Leidsche Rijn) met het Máximapark (tot voor kort: 

Leidsche Rijn Park).
–  De gemeente Rotterdam (in samenwerking met de deelgemeente Feijenoord, Proper-Stok 

en Woonstad Rotterdam) met Katendrecht.
–  Stichting Landschap Noord-Holland met het Nollenlandschap van Den Helder.
–  Tiwos, Tilburgse Woningstichting met de herstructurering van de Zeeheldenbuurt in Tilburg.
–  AM met de Drie Hoefijzers in Breda.
–  De gemeente Oude IJsselstreek met de transitie van het fabrieksterrein van DRU in Ulft.
–  De provincie Drenthe (in samenwerking met de provincie Groningen en de gemeente 

Emmen) met het herstel van de vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel.
–  Woningcorporatie Nijestee met het Blauwe Dorp in Groningen.
–  Bedrijvenschap Businesspark Venlo GreenPark (in samenwerking met de provincie 

Limburg) met Gebiedsontwikkeling Venlo GreenPark (fase 1).
–  Heijmans Vastgoed (in samenwerking met de gemeente Amsterdam) met Het Funen  

in Amsterdam.

industriële verleden wordt de opdrachtgever en de ontwerpers door een van de juryleden 
zwaar aangerekend: ‘Ze hebben het gewoon opgevat als een tabula rasa. Moet je kijken wat 
voor mooi fabriekscomplex hier heeft gestaan, daar is helemaal niets van over. Wat mij betreft 
kun je hier dan ook niet meer spreken van een transformatie.’ Als een ander jurylid daar tegen 
inbrengt dat dit geen noodzakelijk criterium voor gebiedsontwikkeling is, is het antwoord: 
‘Dat zou het juist wel moeten zijn. Gebiedsontwikkeling in een bestaand gebied betekent dat 
je het oude en het nieuwe sublimeert tot een nieuw geheel. Je hoeft heus niet alle gebouwen 
te laten staan, maar iets van hun echo moet doordringen in de nieuwe structuur.’
 Ook later zal de jury inzendingen beoordelen op de omgang met het verleden. 
Bijvoorbeeld als voorbeelden van herstructurering van naoorlogse wijken aan de orde zijn. 
Een jurylid verwijst in dit verband naar een aantal inzendingen: ‘Tuin op het Zuiden, Poptahof, 
Jamboni. Ze leggen zich allemaal rekenschap af van bestaande structuren en maken daar ver-
volgens iets nieuws van.’ 

Soorten gebiedsontwikkeling

Regelmatig doet zich de vraag voor in hoeverre een project kan worden aangemerkt als gebieds-
ontwikkeling. Sommige inzendingen worden doorverwezen naar de Gouden Piramide van 
volgend jaar, als het thema weer architectuur is. Het zijn projecten die door hun eenduidigheid 
en hun beperkte schaal niet een zodanige omvang en complexiteit hebben dat ze tot gebieds-
ontwikkeling kunnen worden gerekend. 

Máximapark. Linksboven: Yttje Feddes. Linksonder: Elma van Boxel.  
Rechts: Elma van Boxel en David Hamers 
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Peize) onderweg was afgevallen, moet er nog één project van de lijst worden afgevoerd om 
tot het gewenste aantal te komen. Uiteindelijk is het de Drie Hoefijzers in Breda dat net buiten 
de boot valt. De belangrijkste reden is dat de categorie ‘herontwikkeling van voormalige 
bedrijventerreinen’ al met meer inzendingen is vertegenwoordigd, die bovendien hoger hebben 
gescoord. Het gebeurt met enige spijt, want er is wel degelijk waardering voor de transformatie 
van de vroegere bierbrouwerij. Een jurylid heeft het over ‘de vanzelfsprekendheid waarmee 
de bestaande bebouwing is opgenomen in de nieuwe structuur. Alsof die ervoor gemaakt is, 
er staat geen monument verkeerd.’
 Nu de top-15 is vastgesteld, staat de jury voor de taak om de belangrijkste beslissing van 
deze beoordelingsronde te nemen: het bepalen van de nominaties. Voor iedereen staat dan al 
vast dat Katendrecht, dat tenslotte op ieders lijstje staat, wordt genomineerd. Voor de reste-
rende vier posities volgt een nieuwe selectieronde, waaraan de inzendingen meedoen die ten 
minste één stem hebben gekregen. 
 Over sommige projecten wordt de discussie weer even geopend. Zo dringt zich een vergelij-
king op tussen Poptahof in Delft en Jamboni in Amsterdam-West – allebei herstructureringen 
van flatwijken. Het ene jurylid vindt Poptahof interessanter: ‘Het is zorgvuldiger, in de lijn van 
het naoorlogse bouwen. Je weet waar ze op afkoersen.’ Een ander heeft juist een voorkeur 
voor Jamboni: ‘Het is veel spannender in zijn programma. Ze durven ook meer risico’s te 
nemen – en ik vind dat we opdrachtgevers die in deze tijd risico’s durven te nemen moeten 
koesteren.’

–  Woonbron en de gemeente Delft met Poptahof.
–  Waterschap Noorderzijlvest en provincie Drenthe met de herinrichting van Peize.
–  De Alliantie en het stadsdeel Slotervaart (nu: stadsdeel Nieuw-West) met Jamboni  

in Amsterdam.
–  Woonstad Rotterdam met De Tuin op het Zuiden.

Tweede jurydag

Op de tweede dag zal het er anders aan toegaan dan de week ervoor, toen het er in eerste 
instantie om ging een eerste selectie te maken. Om die reden werd het gesprek over inzen-
dingen die meteen hoog scoorden vaak opgeschort. Deze dag zullen die volop aan de orde 
komen, nu de jury zich zal richten op de (maximaal) vijf inzendingen die ze juist het meest 
kansrijk acht.
 De zeventien overgebleven projecten worden dus opnieuw, en uitgebreider, onder de 
loep genomen. Om ze beter met elkaar te kunnen vergelijken, zijn ze per categorie bij elkaar 
gezet. Dat neemt niet weg dat elke inzending in eerste instantie op haar eigen merites wordt 
beoordeeld. Regelmatig stuit de jury daarbij op thema’s die uitnodigen tot een meer algemene 
stellingname. Zo leidt de Gebiedsontwikkeling Venlo GreenPark tot een gesprek over de  
wenselijkheid van thematische bedrijvenparken, en over de vraag of die dan niet beter in 
bestaand stedelijk gebied kunnen worden ontwikkeld.
 Gebiedsontwikkeling rond een specifiek thema is volgens de jury een tendens die het in 
ieder geval waard is om in het oog te worden gehouden. Inzendingen waar dit al in de eerste 
ronde aan de orde was, waren De Klokkenberg in Breda en het Gezondheidspark in Hengelo – 
allebei te karakteriseren als ‘zorglandschappen’, maar voor het overige helaas niet overtuigend 
genoeg om tot deze tweede ronde te kunnen doordringen. Twee andere projecten spitsten 
zich toe op onderwijs en onderzoek. Over het Science Park Amsterdam was het oordeel uit-
gesproken kritisch. Een jurylid: ‘Met de programmatische gedachte die erachter zit ben ik het 
eens, maar in zijn uitvoering is het gewoon een doorsneebedrijvenpark. Die gebouwen zijn 
allemaal in zichzelf gekeerd. Ik had verwacht dat ze een milieu zouden ontwikkelen waar het 
leuk werken en studeren is.’ Meer enthousiasme was er in de eerste ronde voor het Leerpark 
in Dordrecht, maar omdat er nog maar zo weinig van gebouwd is, werd dat project door-
geschoven naar de Gouden Piramide van 2013. 

Vijf nominaties

Als alle zeventien projecten die tot de tweede ronde zijn doorgedrongen uitgebreid besproken 
zijn, krijgt elk van de juryleden het verzoek een lijstje te maken van vijf inzendingen die zouden 
moeten worden genomineerd. Eén project, Katendrecht in Rotterdam, scoort bij iedereen 
hoog. De voorlopige nummer twee, Ecozuivering Kristalbad op de grens van Enschede en 
Hengelo, staat op vijf van de zeven lijstjes. Er zijn drie inzendingen met elk vier vermeldingen: 
het Máximapark in Leidsche Rijn, Het Funen in Amsterdam en Poptahof in Delft. Twee vermel-
dingen zijn er voor de Zeeheldenbuurt in Tilburg en het Blauwe Dorp in Groningen. Ten slotte 
zijn er nog drie inzendingen die op dit moment de steun genieten van één jurylid: het kanaal 
tussen Erica en Ter Apel, Jamboni in Amsterdam en De Tuin op het Zuiden in Rotterdam. 
 Na deze eerste peiling besluit de jury eerst een stapje terug te doen. Ze moet namelijk  
ook vaststellen welke vijftien inzendingen (vijf nominaties plus tien) in het boek worden 
opgenomen. Omdat er van de zeventien waarmee de dag was begonnen al één (Herinrichting 

Links: Poptahof. Rechtsboven: Ecozuivering Kristalbad.  
Rechtsonder: Op weg naar Katendrecht
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de Ecozuivering Kristalbad op het programma. Op de terugreis uit Twente is het slotberaad 
gepland, dat moet resulteren in een voordracht voor de winnaar van de Gouden Piramide 2011. 
 Elk bezoek begint met een toelichting door de opdrachtgever, die daarin wordt bijgestaan 
door een van de ontwerpers. Nadat de juryleden vragen hebben kunnen stellen, wordt het 
project al wandelend (en in het geval van het Máximapark: al fietsend) bekeken. Onderweg 
hebben de juryleden de gelegenheid om met de leden van het ontvangende gezelschap van 
gedachten te wisselen. Eenmaal terug in de bus neemt de jury plaats aan een lange vergader-
tafel om onder leiding van Yttje Feddes steeds vers van de lever de eerste indrukken uit te 
wisselen. 
 De jury wist tevoren dat niet alle genomineerde projecten gereed zouden zijn. In feite is 
alleen Het Funen helemaal af. Bij Poptahof is van de twee nieuwe woongebouwen die in de 
inzending naar voren zijn geschoven één nog in aanbouw, terwijl voor de rest van het gebied 
nog een uitgebreid programma op uitvoering wacht. Ook in Katendrecht staat nog het een en 
ander op stapel, al kan worden vastgesteld dat het imago van de wijk definitief ten goede lijkt 
gekeerd. Het Máximapark begint al behoorlijk vorm te krijgen. Van de belangrijkste elementen 
die het park structuur moeten geven, is het Lint inmiddels aangelegd; voor de Pergola moeten 
de juryleden nog een beroep doen op hun voorstellingsvermogen. De Ecozuivering Kristalbad 
is ten tijde van het bezoek volop in aanleg. Hoewel een groot gedeelte nog droogstaat, kan de 
werking goed worden uitgelegd aan de hand van wat er al wel te zien is.
 Zo is bij geen van de genomineerde projecten het feit dat ze nog niet voltooid zijn een 
doorslaggevend bezwaar. De jury weet maar al te goed dat gebiedsontwikkeling meestal een 
proces van vele jaren is. Als de beoordeling om die reden steeds maar weer zou worden uitge-
steld, zou bij veel projecten het momentum verloren gaan. Van de vijf genomineerden is genoeg 
te zien om de prestaties van de opdrachtgever op waarde te kunnen schatten.

Tussenbalans

Aan het slot van de eerste dag van de excursie, in de bus op weg naar het hotel in Lekkerkerk, 
maakt de jury een tussenbalans op. Het bezoek aan Poptahof blijkt een licht gevoel van 
teleurstelling te hebben achtergelaten. Over de intenties en de gemotiveerdheid van de 
opdrachtgever bestaan geen twijfels, maar sommigen missen een duidelijk verhaal, waardoor 
het resultaat een wat rommelige indruk maakt. 
 Het Funen en Katendrecht hebben beide hun fans en critici. Over Het Funen wordt 
gezegd: ‘Ik heb er bewondering voor dat de opdrachtgever zich heeft laten meenemen door 
Frits van Dongen [stedenbouwkundig ontwerper en supervisor, OK], die de zaak al die tijd bij 
elkaar heeft gehouden.’ De rol van de gemeente wordt evenzeer geprezen: ‘Die heeft de open-
baarheid bewaakt.’ Maar er is ook een jurylid dat zegt: ‘Ik blijf reserves houden, het is me te 
eendimensionaal.’
 Ook Katendrecht, de enige inzending die bij de voorronde door alle juryleden voor een 
nominatie werd voorgedragen, heeft indruk gemaakt. ‘Stadsvernieuwing is hier echt heel moei-
lijk, het is knap dat ze een nieuw imago tot stand hebben weten te brengen.’ En: ‘Proper-Stok 
[de projectontwikkelaar, OK] is erin geslaagd een heel nieuw publiek naar Katendrecht te 
halen. Dat is een grote prestatie.’ Voor zover er kritische opmerkingen zijn, spitsen die zich 
toe op het ruimtelijk resultaat. ‘Stedenbouwkundig en architectonisch was er meer van te 
maken geweest’, en: ‘Ik ben verbaasd over de grote open ruimte en het geringe volume langs 
het park.’ 

 Een laatste peiling biedt uitkomst. Twee inzendingen, Ecozuivering Kristalbad en het 
Máximapark worden door zes van de zeven juryleden genoemd en zijn daarmee zeker van een 
nominatie. Met elk vier vermeldingen geldt hetzelfde voor Het Funen en Poptahof, dat daarmee 
nipt Jamboni (drie vermeldingen) vóór blijft. Jamboni moet het, net als de Zeeheldenbuurt in 
Tilburg en het Blauwe Dorp in Groningen, doen met een presentatie in dit boek.
 Daarmee heeft de jury beslist welke vijf projecten zij een maand later met eigen ogen zal 
gaan bekijken. De vijf genomineerden op een rij (in willekeurige volgorde):
–  Heijmans Vastgoed met Het Funen in Amsterdam. Op een op het oog lastige en weinig 

florissante locatie durfde projectontwikkelaar IBC (later overgenomen door Heijmans 
Vastgoed) het aan om een nieuw concept van stedelijk wonen (‘wonen in het park’) te 
introduceren. 

–  Woonbron Ontwikkelbedrijf, in samenwerking met de gemeente Delft, met Poptahof.  
De dreigende achteruitgang van de jarenzestigwijk Poptahof is gekeerd door een combinatie 
van fysieke, culturele en sociaal-economische ingrepen.

–  Waterschap Regge en Dinkel met de Ecozuivering Kristalbad, op de grens van Enschede en 
Hengelo. Van de enig overgebleven groene zone tussen de beide steden is een ‘water-
machine’ gemaakt voor ecologische waterzuivering. Het gebied kan tevens worden gebruikt 
voor waterberging bij overvloedige neerslag, als essentiële schakel in de ecologische 
structuur en als leerzaam recreatieobject.

–  De gemeente Rotterdam, de deelgemeente Feijenoord, Woonstad en Proper-Stok met 
Katendrecht. De vernieuwing van Katendrecht omvat zowel nieuwbouw op voormalige 
bedrijfsgebieden als renovatie van de bestaande woonwijk. Met de leuze ‘Kun jij de Kaap 
aan?’ is het bijzondere karakter van deze voormalige zeemansbuurt ingezet om nieuwe 
bewoners te verleiden.

–  De gemeente Utrecht (Projectbureau Leidsche Rijn) met het Máximapark. Midden in 
Leidsche Rijn wordt een park van 300 hectare aangelegd. Het ontwerp van West 8 heeft 
een grote mate van flexibiliteit en is gericht op een gefaseerde ontwikkeling.

 
Excursie

Op woensdag 25 mei is het zover. De juryleden verzamelen zich om negen uur ’s ochtends bij 
het eerste van de vijf genomineerde projecten: Het Funen in Amsterdam. Er is een strak schema 
gemaakt om de vijf nominaties in twee dagen te kunnen bekijken. Na Het Funen rijdt de bus 
naar Delft (Poptahof) en Rotterdam (Katendrecht). Voor dag twee staan het Máximapark en 

Juryberaad in de bus. V.l.n.r. Michael van Gessel, Noël van Dooren,  
Anna Vos, Elma van Boxel, David Hamers en Yttje Feddes
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 De volgende dag, als de bus na het bezoek aan het Máximapark op weg is naar Twente, 
passeren de tot dan toe bezochte projecten opnieuw de revue. Over Poptahof wordt opgemerkt 
dat een plan dat zo flexibel is, wat te prijzen valt, het risico in zich draagt dat het wel eens 
onvoldoende dwingend zou kunnen zijn. 
 Het Máximapark en Het Funen zijn in één opzicht met elkaar te vergelijken. In beide gevallen 
meent de jury dat het de ontwerpers zijn die aan de basis staan van het succes. De opdracht-
gevers hebben zich daar vervolgens ontvankelijk voor getoond en hebben zich volop ingezet 
om de plannen gerealiseerd te krijgen. In Katendrecht is volgens de jury eerder het omgekeerde 
het geval. De opdrachtgevers hebben de touwtjes er altijd strak in handen gehouden; de 
zwakke schakel is hier juist het stedenbouwkundig ontwerp, waar te weinig sturende en  
bindende kracht van uitgaat. 
 Definitieve conclusies zijn pas mogelijk nadat in Twente het laatste project is bezocht:  
de Ecozuivering Kristalbad. Daar gooit het Waterschap Regge en Dinkel met zijn presentatie 
meteen hoge ogen. Hier toont zich volgens de jury de gedrevenheid en de bezieling van de 
opdrachtgever waar het bij de Gouden Piramide om te doen is. 

Eindberaad

Door het enthousiasme over het laatste bezochte project begint de jury in een goede stemming 
aan het slotberaad. Omdat al duidelijk was geworden dat geen enkel jurylid in Poptahof een 
winnaar ziet, zijn er vier kandidaten voor de prijs: de opdrachtgevers van Het Funen, 
Katendrecht, het Máximapark en de Ecozuivering Kristalbad. Iedereen heeft inmiddels volop 
zijn mening kunnen geven, de belangrijkste argumenten zijn uitgewisseld. Nu maakt elk jurylid 
voor zichzelf de balans op, met als leidraad de zes toetsingscriteria. 
 Als de juryleden een voor een hun favorieten bekendmaken, blijkt al gauw dat het zal gaan 
tussen Het Funen en Katendrecht. Niemand heeft het Máximapark bij de bovenste twee. Er is 
veel waardering voor de vasthoudendheid en de lange adem van de gemeente, maar daarmee 
kan het opdrachtgeverschap nog niet baanbrekend worden genoemd. Het laten aanleggen 
van een park in een nieuw woongebied is tenslotte een opgave die voor de hand ligt. 
Ecozuivering Kristalbad behoort bij een enkeling nog tot de favorieten, maar moet het bij de 
meerderheid afleggen omdat de mededingers nu eenmaal projecten met een grotere com-
plexiteit tot stand hebben gebracht.
 Als ieder jurylid zijn of haar kaarten op tafel legt, volgt de toch wel verrassende ontknoping. 
Kiest men voor Katendrecht of voor Het Funen? In voetbaltermen zou je kunnen zeggen dat 
de Rotterdammers bijna de hele competitie bovenaan hebben gestaan. Maar op de laatste 
speeldag worden ze ingehaald. Hoewel bijna ieder jurylid begint met: ‘Ik gun het Katendrecht’, 
blijkt er maar een te zijn die de daad bij het woord voegt. De grootst mogelijke meerderheid 
kiest voor Het Funen. Voor hen schiet Katendrecht net tekort als het gaat om de ontwerp-
kwaliteit – waar Het Funen juist hoog op scoort. Een enkel twijfelend jurylid is op het laatst 
nog over de streep getrokken door het antwoord op zijn vraag of Het Funen werkelijk zo’n 
positieve uitstraling heeft op de aangrenzende Czaar Peterbuurt. Na het bevestigende  
antwoord zegt hij: ‘Dan ga ik om, maar het is kantje boord.’
 Zo besluit de jury de minister te adviseren de Gouden Piramide 2011 voor gebiedsontwik-
keling toe te kennen aan Heijmans Vastgoed voor Het Funen in Amsterdam. De jury bij het bezoek aan Ecozuivering Kristalbad. V.l.n.r. Olof Koekebakker (jurysecretaris), Elma van Boxel, 

Co Verdaas, Noël van Dooren, Yttje Feddes (juryvoorzitter), David Hamers, Anna Vos en Michael van Gessel
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Maarten van Duijn (Heijmans Vastgoed)
Het Funen

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Károly Effenberger
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V.l.n.r. Lonneke Zuidwijk (Woonstad Rotterdam), Joeri Viergever (deelgemeente Feijenoord),
Petra Rutten (Proper-Stok Ontwikkelaars), Jan Cees Blok (gemeente Rotterdam)
Gebiedsontwikkeling Katendrecht

Jurjen van Keulen en Esther van Bladel (Projectbureau Leidsche Rijn)
Máximapark



54 55

Stefan Kuks (Waterschap Regge en Dinkel)
Ecozuivering Kristalbad

V.l.n.r. Frank Moerman (Woonbron Ontwikkelbedrijf), Karin Schrederhof (Woonbron Delft), 
Mireille Wiegman (projectorganisatie Poptahof) en Raymond de Prez (gemeente Delft)
Poptahof
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Het Funen, Amsterdam. De gebouwen staan in een parkachtige setting 
en worden verbonden door brede paden van flagstones.
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Het was jarenlang zo’n verloren gebied waarvan er wel meer zijn in dit gedeelte van Amsterdam. 
In de loop der geschiedenis diende de driehoek tussen de Czaar Peterbuurt, het spoor en de 
Cruquiuskade onder meer als rangeerterrein, overslagstation en opslagplaats van de dienst 
Parkeerbeheer. Niet bepaald een locatie die je geschikt zou achten voor een beschut woonmilieu, 
waar het wonen in de stad ook voor gezinnen met kinderen weer aantrekkelijk wordt. 
 Toch is dit wat de opdrachtgever voor elkaar heeft gekregen. Het concept is helder: twee 
langgerekte gebouwen langs de spoorlijn en de Cruquiuskade schermen een geluidsluw binnen-
gebied af. Hierin staan zestien woongebouwen van negen verschillende architecten. De autovrije 
buitenruimte behoort in zijn geheel tot het openbare domein en bestaat van gevel tot gevel uit 
gras en brede looppaden die zijn aangelegd met onregelmatig gevormde flagstones. 
 Dat de jury erg onder de indruk was van deze inzending zat hem in de eerste plaats in de 
kwaliteit van de ontwerpen – in het bijzonder het stedenbouwkundig plan van Frits van Dongen 
en het landschapsontwerp van Bram Breedveld. Van Dongen was daarnaast de supervisor zonder 
wiens volharding het concept nooit zo goed overeind zou zijn gehouden. Ook de gemeente 
Amsterdam verdient het te worden geprezen; die heeft namelijk consequent vastgehouden aan 
het openbare karakter van de buitenruimte. De kwaliteit van die buitenruimte, in het bijzonder de 
perfecte situering van het parkje, heeft er vervolgens voor gezorgd dat de hele Czaar Peterbuurt 
er door Het Funen enorm op is vooruitgegaan.
 Uiteindelijk zijn het de prestaties van de opdrachtgever die door de jury worden gewogen. 
Ook hier is het oordeel lovend. Het begon in de jaren negentig met de durf van projectontwikke-
laar IBC om op deze achteraflocatie het avontuur aan te gaan. In 2000 werd IBC overgenomen 
door Heijmans Vastgoed, dat in het begin nogal huiverig aankeek tegen een project dat in niets 
leek op wat deze projectontwikkelaar gewend was. Al vlug toonde Heijmans zich echter ont-
vankelijk en vanaf dat moment heeft men er alles aan gedaan om Het Funen tot een succes te 
maken. Daarbij bleek de opdrachtgever lenig genoeg om te kunnen omgaan met veranderende 
omstandigheden. Zo werd bij de steeds onzeker wordende woningmarkt een investeerder aan-
gezocht om een gegarandeerd aantal woningen af te nemen. Een jurylid: ‘Een kwaliteit van 
deze opdrachtgever is dat hij bij veranderingen in de markt nieuwe inzichten heeft toegelaten, 
en daarbij toch het concept overeind heeft weten te houden.’ 
 De jury heeft dan ook besloten om Heijmans Vastgoed bij de minister voor te dragen als
winnaar van de Gouden Piramide 2011. Naast een beloning voor gebiedsontwikkeling van een 
opmerkelijk hoog niveau mag de opdrachtgever deze prijs zien als een aansporing om door te 
gaan projecten van uitzonderlijke kwaliteit tot stand te brengen.

Ruimtelijk ontwerp de Architekten Cie. (Frits van Dongen); Landlab (Bram Breedveld); diverse architecten 
Planvorming en realisatie 1995 – 2009

Heijmans Vastgoed Het Funen in Amsterdam

Het Funen, Amsterdam. Zicht vanaf randblok Sporenboog 
richting het Funenpark.

Winnaar
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Het was een gedurfd idee van projectontwikkelaar IBC,  

halverwege de jaren negentig, om van een voormalig 

opslag- en overslagterrein van 3,5 hectare in Amsterdam-

Oost een woonbuurt te willen maken met als thema 

‘wonen in het park’. De omstandigheden leken verre van 

ideaal. Aan de ene kant lag de weinig aantrekkelijke Czaar 

Peterbuurt, aan de andere kant de druk bereden spoorbaan 

naar Amersfoort en Utrecht, met gemiddeld elke twee 

minuten een langsrijdende trein. Drie bureaus kregen het 

verzoek om voor deze lastige opgave een concept te  

bedenken. De keuze viel vervolgens op het plan van  

Frits van Dongen van de Architekten Cie. Hij stelde voor  

om met twee langgerekte woongebouwen langs de randen 

een beschut binnengebied te creëren waar het een oase  

van rust zou zijn. De randbebouwing zou een afdoende 

bescherming bieden tegen het geluid van de treinen. 

Omdat ook alle parkeervoorzieningen onder de randbe-

bouwing werden gesitueerd, kon het binnengebied zelf 

autovrij blijven. 

 In dit binnengebied plaatste Van Dongen zestien  

losstaande woonblokjes. Door ze door negen verschillende 

architecten te laten ontwerpen, kwam er binnen de context 

van een strakke stedenbouwkundige structuur toch een 

aantrekkelijke variatie. Van Dongen noemde zijn plan dan 

ook Hidden Delights (wat hij illustreerde met een foto van 

de woonblokken als een assortiment smakelijke petitsfours). 

Om het parkachtige karakter van de woonbuurt goed  

tot zijn recht te laten komen, zijn er geen privétuinen.  

De onbebouwde ruimte is geheel openbaar, wat overigens 

ook de uitdrukkelijke wens van de gemeente was. Door de 

beslotenheid van het binnengebied zou misschien eerder 

moeten worden gesproken van semi-openbaar: wie er 

rondloopt is zich ervan bewust dat dit ook het domein van 

de bewoners is.

 Voor de inrichting van de openbare ruimte werd  

landschapsarchitect Bram Breedveld in de arm genomen. 

Zijn ontwerp voor de ruimte tussen de woonblokken was 

even simpel als doeltreffend: gras van gevel tot gevel, met 

daarin 170 acacia’s en brede paden van flagstones die speciaal 

voor Het Funen werden ontworpen. De parkachtige zone 

tussen Het Funen en de bestaande bebouwing van de  

Czaar Peterbuurt is eveneens van zijn hand. Het is een  

element geworden dat ‘oud’ en ‘nieuw’ tegelijk scheidt en 

verbindt. Ook de bewoners van de Czaar Peterbuurt, die 

qua openbare ruimte nooit goed bedeeld waren geweest, 

beschikken nu over een park.

 Met de bouw van de laatste negen bouwblokken en  

de aanleg van het park vanaf begin 2007 is het plan dat  

Van Dongen nog voor de eeuwwisseling voor Het Funen 

maakte bijna helemaal uitgevoerd. Dat betekent geenszins 

dat het een probleemloos traject is geweest. Terwijl de  

realisatie zich over een periode van meer dan tien jaar uit-

strekte, moesten de opdrachtgever en Van Dongen – die 

ook de rol van supervisor op zich had genomen – zich soms 

tot het uiterste inspannen om de ambities overeind te  

houden. Bijna altijd is dat gelukt, ook toen in 2001, vlak 

nadat gestart was met de bouw van de randbebouwing,  

de verkoop begon te stagneren vanwege de economische 

recessie in dat jaar. Als gevolg hiervan kwam de bebouwing 

in het binnengebied ter discussie te staan. Daarbij was  

projectontwikkelaar IBC intussen overgenomen door 

Heijmans Vastgoed, dat destijds nog nauwelijks ervaring 

had in de ontwikkeling van zulke gecompliceerde locaties 

in bestaand stedelijk gebied. Het probleem kon worden 

overwonnen door een overeenkomst te sluiten met Direct 

Wonen Vastgoed, een belegger en verhuurder. Daarin stond 

dat Direct Wonen de woningen zou overnemen die niet 

door Heijmans verkocht konden worden. Door deze vorm 

van risicospreiding kon het binnengebied van Het Funen 

alsnog in één bouwfase worden ontwikkeld. 

 Ook woningcorporatie De Key werd aangezocht als 

partner. Ze heeft de 30 procent van de woningen voor haar 

rekening genomen die tot de sociale sector worden gere-

kend. Een groot deel van deze woningen is bestemd voor 

specifieke doelgroepen, zoals studenten, senioren en grote 

gezinnen. Overigens zijn de sociale woningen en de wonin-

gen in de vrije sector zo met elkaar gemengd dat het onder-

scheid niet aan de buitenkant valt af te lezen. 

 De gemeente en het stadsdeel hebben zich van het 

begin af aan sterk aan de ontwikkeling van Het Funen 

gecommitteerd. Dat kwam vooral tot uitdrukking in hun 

vasthoudendheid ten aanzien van de aanleg van het park en 

het openbare karakter van de buitenruimte. In zekere zin 

kan Het Funen ook worden aangemerkt als een vorm van 

publiek-private samenwerking. Zo is in eerste instantie het 

hele gebied aangekocht door de projectontwikkelaar, die 

ook optrad als opdrachtgever voor de inrichting van het 

openbaar gebied. Toen die eenmaal gereed was, is het 

openbaar gebied overgegaan in handen van de gemeente, 

die nu ook zorg draagt voor het beheer. 

1 Luchtopname Czaar Peterbuurt, 1974
2  de Architekten Cie., concept Hidden 

Delights voor het Funen-terrein
3  de Architekten Cie., stedenbouwkundig 

plan Het Funen 

Luchtfoto Czaar Peterbuurt en Het Funen, 2010

1 2

3
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1  Dick van Gameren Architecten, blok J
2 Geurst & Schulze, blok N
3 KuiperCompagnons, blokken P en Cheops met daartussen blok K van NL Architects
4 de Architekten Cie., randblok Sporenboog langs het spoor
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1  NL Architects, blok K
2  Het Funenpark met zicht op de (achter)gevels gebouwen  

Frans de Wollantstraat
3  de Architekten Cie., binnenkant randblok Sporenboog
4  Het Funenpark gezien richting Cruquiuskade

1

2

3
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Gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord, 
Woonstad Rotterdam en Proper-Stok Ontwikkelaars 
Gebiedsontwikkeling Katendrecht in Rotterdam

‘Kun jij De Kaap aan?’ Met deze uitdagende leuze maakte Rotterdam duidelijk waar het met de 
revitalisatie van Katendrecht (koosnaam: De Kaap) om te doen was. Het rauwe imago van het 
schiereiland werd niet langer weggepoetst, maar ingezet om nieuwe groepen bewoners te  
verleiden. Bewoners die zich aangetrokken voelen tot een wijk waar het verleden van de haven en 
het zeemansleven met enig voorstellingsvermogen nog altijd voelbaar is – ook al zijn de haven-
activiteiten letterlijk tot stilstand gekomen met de permanente ligplaats van de ss Rotterdam, 
en is het enige overblijfsel van het zeemansleven Tattoo Bob, Nederlands bekendste tatoeëerder. 
De meer recente rauwheid van Katendrecht, die van sociaal-maatschappelijke problemen, 
drugshandel en onveiligheid, is juist stevig aangepakt. Door de eensgezinde en volhardende 
samenwerking van vier partijen – naast de gemeente zijn dat de deelgemeente Feijenoord, 
woningcorporatie Woonstad Rotterdam en projectontwikkelaar Proper-Stok – ziet het ernaar 
uit dat de stadsvernieuwing, waarmee al in de jaren zeventig een begin was gemaakt en die tal 
van ups en downs heeft gekend, uiteindelijk toch nog een succesverhaal is geworden.
 Al vanaf de eerste beoordelingsronde gooide Katendrecht bij de jury hoge ogen. ‘Dit is de 
essentie van gebiedsontwikkeling: zo’n gebied met meerdere partners weer aan de praat krijgen’, 
aldus een jurylid. Daarmee is meteen een belangrijke factor benoemd: opdrachtgevers die 
elkaar iets gunnen waren bereid op alle niveaus samen te werken. Op die manier zijn ze erin 
geslaagd om een nieuw publiek te interesseren voor wat tot voor kort bekendstond als een  
uitgesproken probleemwijk. Vooralsnog vormen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Katendrecht nog  
wel twee werelden, maar de kans is groot dat die met de geplande bouw van appartementen 
boven op de Fenixloodsen aan het Deliplein binnenkort toch worden samengebracht.
 Op één onderdeel scoorde Katendrecht minder. Tegenover de kwaliteit en het ambitieniveau 
van de sociaal-maatschappelijke en programmatische ingrepen ontbreekt het stedenbouwkundig 
ontwerp dat het gebied echt vleugels geeft. Volgens de jury kan dit wel eens het gevolg zijn 
geweest van het operationeel management. Dat heeft voordelen, zoals korte lijnen naar de 
beslissers, maar draagt ook het risico in zich dat er onvoldoende deskundigheid van buiten 
wordt ingezet. ‘Dan dreig je het tegenspel van een eigenwijze ontwerper mis te lopen’, aldus 
een van de juryleden. Deze kritische kanttekening kon niet verhinderen dat Katendrecht tot  
het eind toe meedeed in de strijd om de hoofdprijs.

Gerenoveerde panden aan het Deliplein, Katendrecht

Ruimtelijk ontwerp Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam; diverse architecten Planvorming en realisatie 2000 – 2023
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herontwikkeling van de karakteristieke Fenixloodsen aan 

het Deliplein. Boven op de bestaande loodsen, waarin onder 

meer Theater Walhalla, winkels en uitgaansgelegenheden 

worden ondergebracht, worden 400 woningen gebouwd.

 Een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling is 

een indringende promotiecampagne. Onder de leuze ‘Kun jij 

De Kaap aan?’ wordt geappelleerd aan het even roemrijke 

als rauwe verleden van Katendrecht als dé zeemansbuurt 

van de havenstad Rotterdam. De campagne, die in 2003 van 

start ging, was zo’n succes dat ze onlangs een ‘doorstart’ 

heeft gemaakt. 

 De gebiedsontwikkeling ‘op’ Katendrecht is nog niet 

klaar, maar het omslagpunt lijkt gepasseerd te zijn. 

Daarvoor zijn uiteenlopende signalen als de definitieve 

komst van de ss Rotterdam, de goed draaiende horeca en 

Theater Walhalla aan het Deliplein – en een ‘veiligheidsindex’ 

die in 2010 spectaculair is gestegen tot het cijfer 7,6. 

Als opdrachtgever laten zien dat je er zelf alle vertrouwen 

in hebt. Dat is een van de sleutels voor het succes dat de 

revitalisering van Katendrecht nu eindelijk heeft. Jarenlang 

was de wijk, geïsoleerd gelegen op het smalle schiereiland 

tussen Maashaven en Rijnhaven, een van Rotterdams zorgen-

kinderen. De stadsvernieuwing, die al was begonnen in de 

jaren zeventig, had niet kunnen voorkomen dat de wijk 

geteisterd werd door problemen als drugshandel en illegale 

prostitutie. Het imago van Katendrecht was er alleen maar 

slechter op geworden. 

 Tegen het einde van de jaren negentig kwam de 

gemeente tot de slotsom dat de zaken grondiger moesten 

worden aangepakt. Er werd begonnen met het uitkopen 

van de nog resterende, met de haven verbonden bedrijven. 

Dit maakte niet alleen een einde aan de overlast die ze  

veroorzaakten, er kwam ook ruimte beschikbaar om een 

flink aantal nieuwe woningen te bouwen. Van de kades  

kon openbaar gebied worden gemaakt, zodat de bewoners 

van Katendrecht eindelijk het omringende water konden 

beleven. 

 Het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling werd vast-

gelegd in een masterplan van de gemeentelijke dienst 

Stedenbouw en Volkshuisvesting. Het voorzag niet alleen 

in renovatie en nieuwbouw, maar ook in de aanleg van een 

park (het ‘Kaappark’) midden op het schiereiland. 

 Met nieuwe woonbuurten als het Laankwartier en het 

Parkkwartier kreeg Katendrecht een grotere verscheidenheid 

aan woonmilieus, wat weer heeft geleid tot een minder 

eenzijdig samengestelde bevolking. Bovendien kon de  

aantrekkelijke nieuwbouw worden ingezet om meer draag-

krachtige bewoners en jonge gezinnen voor de stad te 

behouden – een belangrijk beleidsdoel van de gemeente.  

De aanvankelijke plannen bevatten ook een aanzienlijk aantal 

‘vrije kavels’ voor particuliere opdrachtgevers. Omdat de 

ontwikkeling daarvan moeizamer verliep dan werd verwacht, 

zijn er uiteindelijk slechts 21 van gerealiseerd; de rest is  

alsnog projectmatig ontwikkeld.

 De vernieuwing van Katendrecht wordt gedragen door 

vier hoofdrolspelers. Naast de gemeente zijn dat de deel-

gemeente Feijenoord, de woningcorporatie Woonstad 

Rotterdam en ontwikkelaar Proper-Stok. Er is bovendien 

sprake van een voortdurende betrokkenheid van de  

bewonersorganisatie. De rol van de gemeente beperkt  

zich geenszins tot het scheppen van voorwaarden voor  

de marktpartijen. Op verschillende onderdelen is ze in de 

voorste linie blijven staan. De gemeente investeert bijvoor-

beeld rechtstreeks in nieuwe voorzieningen. Op strategische 

plekken is ze eigenaar geworden van de plinten, zodat ze 

de regie houdt over de kwaliteit van de invulling. Zo is rond 

het Deliplein een programma tot stand gebracht op basis 

van het concept ‘culinair, cultureel, creatief’. 

 Een ander belangrijk onderdeel dat tot het domein van 

de gemeente behoort, is de inrichting van de openbare 

ruimte. Ook de bestaande woonbuurten zijn wat dit betreft 

goed onder handen genomen. Trottoirs zijn verbreed en van 

een hoogwaardige bestrating voorzien en waar mogelijk 

zijn nieuwe bomen geplant. Tot de taken van de gemeente 

behoort ook de aanleg van een nieuwe brugverbinding met 

de Wilhelminapier voor fietsers en voetgangers, waardoor 

de Kop van Zuid en de Erasmusbrug – en daarmee ook het 

centrum van Rotterdam – ineens een stuk dichterbij komen 

te liggen.

 De gemeente heeft zich niet beperkt tot ingrepen in het 

fysieke domein. Vooral nadat Katendrecht in 2007 door 

incidenten met jongeren opnieuw negatief in het nieuws 

was gekomen, werden extra inspanningen voorbereid om 

ook in sociaal-maatschappelijk opzicht het tij definitief te 

doen keren. Het toezicht werd geïntensiveerd en er werd 

flink geïnvesteerd in de begeleiding van probleemgezinnen. 

De nog aanwezige overlastgevende nachthoreca werd  

uitgekocht. De bouwactiviteiten, die in de periode daarvoor 

even dreigden te stagneren, raakten na een ‘herstart’ in 2007 

in een stroomversnelling.

 De intensieve samenwerking tussen de gemeente,  

de deelgemeente en de private partners Woonstad en 

Proper-Stok is een onontbeerlijke succesfactor gebleken. 

Door veelvuldig overleg wordt gewaarborgd dat bij alle 

plannen en maatregelen het zicht op de lange termijn en het 

belang van Katendrecht als geheel niet uit het oog worden 

verloren. Binnen de gemeenschappelijk gedragen visie en 

strategie heeft iedere partner vervolgens zijn eigen rol.  

Zo zijn de bestaande woningen onder handen genomen 

door Woonstad, waarbij een deel is aangeboden als klus-

woningen. Tegenover een uiterst lage aankoopprijs staat de 

verplichting om de woning onder begeleiding van de 

gemeente zelf op te knappen. Ook de ontwikkeling van  

220 koop- en huurwoningen in het Laankwartier is toe-

bedeeld aan Woonstad (als compensatie voor onrendabele 

investeringen in het bestaande woongebied). 

 Proper-Stok, een ontwikkelaar die in principe alleen  

‘op uitnodiging’ aan de slag gaat, heeft het Parkkwartier – 

met 140 koopwoningen – voor zijn rekening genomen,  

alsmede een aantal voorzieningen die maatschappelijk van 

grote waarde worden geacht: een brede basisschool, een 

zorgcentrum en een nieuwe Chinese kerk. Ook zorgt 

Proper-Stok in samenwerking met de gemeente voor de 

  Bestaand / gerenoveerd
  Nieuw / aanvullend

Luchtopname Katendrecht, Rotterdam, 1996

Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam, masterplan Katendrecht

Luchtopname Katendrecht, Rotterdam, 2010
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1 Vrije kavels langs het Kaappark (Parkkwartier)
2 Geurst & Schulze, nieuwbouw kop Laankwartier
3 Nieuwbouw langs kade Parkkwartier 3

1

2
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1  Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam, Kaappark, Katendrecht
2  Herontwikkeling Deliplein met onder meer zorgvuldige renovatie 

bestaande panden, 2010
3  Bestaande situatie Fenixloodsen. Het masterplan zet in op behoud 

en herontwikkeling van de historische havengebouwen.
4  Voor het aantrekken van een nieuw type bewoner bood Woonstad 

een deel van de bestaande woningen tegen een uiterst lage aan-
koopprijs aan als ‘kluswoningen’.
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Ruimtelijk ontwerp West 8 Planvorming en realisatie 1995 – 2012

Gemeente Utrecht Máximapark in Utrecht

Toen de eerste plannen voor de stadsuitbreiding Leidsche Rijn werden ontwikkeld, werd meteen 
een cruciale beslissing genomen. Tussen het deel dat in de toen nog bestaande gemeente 
Vleuten-De Meern kwam te liggen en het ‘Utrechtse’ deel zou een groot, centraal park moeten 
komen. Dat er voor zo’n park op dat moment nog geen geld beschikbaar was, kon niet verhinderen 
dat er al snel een prijsvraag werd uitgeschreven. De ontwerpers werden uitgedaagd met een 
concept te komen dat zou kunnen inspelen op alle denkbare onzekerheden – niet alleen financiële. 
 De prijsvraag werd overtuigend gewonnen door landschapsarchitect Adriaan Geuze met 
zijn bureau West 8. Zijn ontwerp bood de ruimte het park stap voor stap aan te leggen – afhanke-
lijk van het beschikbaar komen van grond (en geld). Die flexibiliteit moest wel worden ingebed 
in een kader dat het park van een stevige ruggengraat zou voorzien. De belangrijkste elementen 
hiervan zijn het aaneengesloten, zeven kilometer lange Lint, en de Pergola, die de zogeheten 
Binnenhof omsluit.
 Bij haar bezoek aan het park, dat tot kort tevoren nog gewoon Leidsche Rijn Park heette, 
stelde de jury vast dat de strategie van West 8 goud waard is. Een voorbeeld: het concept blijkt 
moeiteloos in staat om aan de rand op beperkte schaal de bouw van woningen toe te staan 
zonder dat ze afbreuk doen aan het park.
 De kwaliteit van het ontwerp was voor de jury dan ook onomstreden. Maar, het zij nogmaals 
gezegd, de Gouden Piramide is een prijs voor opdrachtgevers, niet voor ontwerpers. Vandaar dat 
de discussie zich toespitste op de rol van de gemeente c.q. het Projectbureau Leidsche Rijn, dat 
het project had ingezonden. ‘Dat de opdrachtgever een ontwerp heeft laten maken, terwijl er 
nog helemaal geen budget voor een park was, vind ik een principiële tekortkoming’, aldus het 
ene jurylid. ‘Maar het is geweldig dat ze ermee aan de slag zijn gegaan en het overeind hebben 
weten te houden. Het Lint is er uiteindelijk gekomen en hetzelfde kan worden verwacht voor  
de Pergola’, zei een ander. Met de slotconclusie, verwoord door weer een ander jurylid, was 
iedereen het eens: ‘De opdrachtgever heeft de bezieling die Adriaan Geuze in het project gelegd 
heeft goed gebruikt. Het park is het resultaat van een mooie dialoog tussen de kracht van het 
ontwerp en de vasthoudendheid van de gemeente.’

Bosspeeltuin nabij het Parkrestaurant, Binnenhof West, Máximapark
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Halverwege de jaren negentig werden de eerste schetsen 

voor Leidsche Rijn op papier gezet. In het midden van deze 

grootste vinexlocatie van Nederland was meteen al een 

opvallend groot centraal park geprojecteerd. Alleen was 

nog niet duidelijk hoe het gerealiseerd zou worden. Er was 

nog geen geld voor uitgetrokken en het was evenmin duide-

lijk wanneer welke gronden konden worden verworven. 

 Deze onzekerheden waren geen beletsel om al op korte 

termijn een aantal gerenommeerde ontwerpbureaus uit  

te nodigen om deel te nemen aan een besloten competitie. 

Die werd gewonnen door Adriaan Geuze met zijn bureau 

West 8 – niet in de laatste plaats omdat zijn voorstel als geen 

ander met die ongewisheden wist om te gaan. De strategie 

van West 8 hield in dat in ieder geval een aantal basisele-

menten werd vastgelegd. De belangrijkste waren het door-

lopend Lint langs de rand van het gebied en de Pergola rond 

een kleiner binnengebied (de Binnenhof) dat ook echt als 

stadspark zou worden aangelegd. Functies die niet direct in 

een stadspark thuishoren, zoals sportvelden, zouden buiten 

deze Binnenhof een plaats moeten krijgen. Een derde struc-

turerend element was de Vikingrijn, die de loop van de  

oorspronkelijke Oude Rijn volgt. De onontkoombaarheid 

van een open en flexibele planontwikkeling bracht met zich 

mee dat het park niet werd aangelegd volgens een master-

plan met een vast eindbeeld en een compleet financieel 

dekkingsplan, maar aan de hand van een programma van 

eisen dat vooral ambities en doelen beschrijft.

 Na een reeks van voorbereidende werkzaamheden werd 

in 2007 begonnen met de inrichting van het Máximapark, 

zoals het centrale park van Leidsche Rijn sinds het voorjaar 

van 2011 heet. Nu de aanleg een flink eind is gevorderd, 

heeft de door West 8 ontwikkelde aanpak zijn waarde al 

meer dan bewezen. De stap-voor-stapontwikkeling is goed 

werkbaar gebleken: zodra de gemeente ergens grond in 

handen krijgt en er geld beschikbaar is, kan weer een deel 

van het park worden uitgevoerd. De flexibiliteit van de 

planopzet kwam ook van pas toen voor het beperkte aantal 

woningen dat in het park zou worden gebouwd andere 

locaties werden vastgesteld: niet meer in het park zelf, 

maar aan de rand ervan. Voor deze woningen gold een 

strenge beeldregie. Doordat ze zich met hun voorkanten op 

het park oriënteren, zijn ze eerder een verrijking dan dat ze 

het park aantasten. 

 De gemeente Utrecht heeft het opdrachtgeverschap 

voor het park ondergebracht bij het Projectbureau Leidsche 

Rijn. Binnen dit projectbureau zijn de voorbereiding en de 

uitvoering van de plannen in principe gescheiden. De project-

leiders die zich richten op de voorbereiding zijn vooral thuis 

op het gebied van planontwikkeling, politieke besluit-

vorming en het creëren van een maatschappelijk draagvlak. 

De uitvoering is toevertrouwd aan projectleiders die verstand 

hebben van techniek en ervaring hebben in het omgaan 

met aannemers. Ook het beheer is een factor waarmee van 

het begin af aan rekening wordt gehouden; de toekomstige 

beheerders worden al in een vroeg stadium bij de plan-

ontwikkeling betrokken.

 Het succes van het Máximapark staat of valt met de 

mate waarin de bewoners het gevoel hebben dat het ook 

echt hún park is. Het projectbureau doet er alles aan om 

rond het park een optimistisch klimaat te laten ontstaan. 

Dat gebeurt onder meer door een strategie van positieve 

communicatie, waarbij elk nieuw succes uitgebreid wordt 

gevierd. Van het begin af aan heeft het projectbureau ook 

bevorderd dat in het park evenementen en activiteiten 

plaatsvinden. Voorbeelden als de kunstmanifestatie Beyond, 

het festival De Beschaving, de Lintloop en het nabouwen van 

een Romeins schip hebben inmiddels navolging gekregen. 

In 2011 vinden in het park diverse festivals plaats, een 

kunstmanifestatie, een kerstmarkt, een triatlon en andere 

sportevenementen.

 De samenwerking met bewoners en andere private  

partijen is van het begin af aan een uitgangspunt geweest. 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Stichting Vrienden 

van het Máximapark, die op cruciale momenten invloed 

heeft uitgeoefend op de lokale politiek. Het heeft onder 

meer geleid tot het besluit van de gemeenteraad om het 

bouwen binnen het Lint te verbieden.

 Adriaan Geuze is als ontwerper steeds nauw bij de  

totstandkoming van het park betrokken gebleven. Zo kreeg 

het park een herkenbaar beeld door het meubilair (banken, 

verlichting, afvalbakken) dat speciaal door West 8 voor het 

park is ontworpen. En op momenten dat het er echt op  

aankwam, kon het projectbureau altijd een beroep doen  

op het enthousiasme en de overtuigingskracht van Geuze. 

Zijn inzet heeft er sterk toe bijgedragen dat, bij alle flexibili-

teit, de essentiële onderdelen van het Máximapark overeind 

zijn gebleven.

Centrum Máximapark: de Binnenhof met een traditioneel 
stadspark, Parkrestaurant en Bosspeeltuin

1  West 8, schema’s parkprincipes Máximapark. Het park 
heeft twee duidelijke grenzen: het Lint rondom gehele 
park en de Pergola rondom de Binnenhof.

2  Projectbureau Leidsche Rijn, voorlichtingskaart 
Máximapark, 2011

1 2
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1  Bosspeeltuin en het Parkrestaurant, Binnenhof West, Máximapark
2  Entree Binnenhof. Bezoekers lopen richting de Bosspeeltuin.
3  Het Lint met zicht op de nieuwbouw in Park Oost
4  Lintloop 2010 in het Máximapark

2 3 4

1
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1  West 8, nieuwe brug in de Buitenhof
2 West 8, zitbanken op het Taxodium-eiland 
3 West 8, impressie van de Pergola rondom de Binnenhof 
4 Vikingrijn in de Binnenhof
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Ruimtelijk ontwerp Abe Veenstra en Eelerwoude Planvorming en realisatie 2008 – 2015

Waterschap Regge en Dinkel Ecozuivering 
Kristalbad tussen Enschede en Hengelo

De smalle groene zone tussen Enschede en Hengelo wordt doorsneden door de tamelijk zware 
infrastructuur van het Twentekanaal, een spoorlijn en de verbindingsweg tussen de beide steden. 
Het waterschap Regge en Dinkel heeft hier het initiatief genomen voor een opmerkelijk project. 
De directe aanleiding is de noodzaak om de capaciteit voor waterberging uit te breiden, zodat 
in Hengelo ook na hevige regenval de straten niet meer onderlopen. Die gelegenheid is aange-
grepen om op de relatief beperkte oppervlakte nog drie andere doelen te dienen: een ecologische 
‘installatie’ om het water van de Regge te zuiveren, het veiligstellen van een onmisbare schakel 
in de ecologische verbindingszone en recreanten de kans geven zich in een aantrekkelijke groene 
omgeving te verdiepen in deze unieke ‘watermachine’. 
 Bij het project zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de provincie, de gemeenten 
Enschede en Hengelo en het Landschap Overijssel. Maar het is duidelijk het waterschap Regge 
en Dinkel dat het opdrachtgeverschap de bezieling heeft meegegeven waar het bij de Gouden 
Piramide om te doen is. Waar waterschappen nogal eens de naam hebben de technische 
invalshoek te laten prevaleren, laat Regge en Dinkel zich hier juist kennen als een publieke 
organisatie die vindt dat ze tegenover haar ingezetenen een bredere maatschappelijke en  
culturele taak heeft te vervullen.
 Het Kristalbad dankte zijn nominatie aan het feit dat het van de ingezonden landinrichtings-
projecten het meest trefzekere was. ‘Ze doen veel meer dan wat ze volgens hun formele taken 
zouden moeten, en dat nog eens op een heel lastige plek’, zei een jurylid bij de eerste beoorde-
lingsronde. Toen de jury het project een maand later bezocht, nam de waardering nog toe – 
ondanks het feit dat de ‘watermachine’ volop in aanleg was en nog grotendeels droogstond. 
Na afloop van de gloedvolle presentatie sprak een van de juryleden: ‘Over passie gesproken, 
hierdoor word ik geraakt. De gedrevenheid van het waterschap werkt inspirerend.’ De jury 
tekende hierbij aan dat het, in vergelijking met de andere nominaties, een relatief overzichtelijke 
en niet al te gecompliceerde opgave betreft. 

Waterdoorlaat aan het einde van het zuiveringstraject  
(westzijde zuiveringsterrein)
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Twentekanaal, klaar. Voor het gebied ten noorden van de 

spoorlijn, dat loopt tot aan de verkeersweg tussen Enschede 

en Hengelo, is een vergelijkbaar soort inrichting voorzien. 

Voordat ook dit onderdeel kan worden uitgevoerd, moeten 

eerst nog gronden worden verworven. Volgens de planning 

is het totale project vóór 2015 gereed. 

Tussen Enschede en Hengelo is de strook onbebouwd 

gebied nauwelijks meer dan een kilometer breed. Hier is 

onder aanvoering van het waterschap Regge en Dinkel een 

project tot stand gebracht waarvan de naam, Ecozuivering 

Kristalbad, naar slechts een van de functies verwijst.  

Naast een natuurlijke ‘watermachine’ die op een ecologische 

manier het water van de Elsbeek zuivert, is het in voor-

komende gevallen ook een waterbergingsgebied. Na hevige 

neerslag kan er 187 duizend kubieke meter water worden 

geborgen – wat overigens wel betekent dat het proces van 

waterzuivering dan tijdelijk stopt. De bergingscapaciteit 

wordt voldoende geacht om het stroomafwaarts gelegen 

Hengelo in de toekomst te behoeden voor wateroverlast. 

Het project dient nog meer doelen. Zo houdt het tussen 

Enschede en Hengelo een natuurlijke buffer in stand, die 

meteen een schakel is in de ecologische verbindingszone 

tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van de beide 

steden. De naam Kristalbad verwijst naar het openlucht-

zwembad dat zich tot eind jaren negentig ongeveer op 

dezelfde plaats bevond.

 De Ecozuivering Kristalbad beslaat een gebied van  

40 hectare. Hoewel het groen en onbebouwd is, ligt het 

ingeklemd tussen de tamelijk zware infrastructuur van het 

Twentekanaal, een spoorbaan en de belangrijkste verbin-

dingsweg tussen Enschede en Hengelo. Het project biedt de 

mogelijkheid om in dit versnipperde landschap meer samen-

hang aan te brengen, en het beter toegankelijk te maken 

voor de recreërende burger – die zich en passant op de 

hoogte kan stellen van de werking van de waterzuivering. 

 De oorsprong van het ontwerp gaat terug tot 2006, 

toen samen met het Architectuurcentrum Twente een  

ontwerpatelier werd georganiseerd. Bij die gelegenheid 

werd al snel duidelijk dat het beschikbare gebied onvol-

doende ruimte biedt om het water van de Elsbeek, dat voor 

een groot deel afkomstig is van de rioolwaterzuiverings-

installatie van Enschede, op de gebruikelijke manier te  

kunnen nazuiveren en biologisch actief te maken. Op zoek 

naar een alternatief werd in Zweden bij het Wetland Research 

Centre van de universiteit van Halmstad de techniek van  

de ‘ecozuivering’ ontdekt. 

 Het principe komt neer op het optimaal benutten van 

lucht, licht, verval en tijd. Het Kristalbad is opgedeeld in drie 

compartimenten die gedurende vier uur om beurten worden 

gevuld. Nadat het is gevuld, heeft elk compartiment acht uur 

de tijd om leeg te lopen en op te drogen. In de compartimen-

ten wordt het water gefilterd door de dichte vegetatie: het 

begin van het proces van ‘ecologisering’ van het gezuiverde 

maar levenloze afvalwater van de rioolwaterzuivering. 

Tijdens het droogvallen komt zuurstof in de bodem, wat de 

zuiverende werking (het afbreken en omzetten van organisch 

materiaal) bevordert. Verderop in het systeem wordt het 

water verdeeld over enkele grotere compartimenten met 

riet, waar het een aanzienlijke tijd verblijft. Het riet is een 

ideale voedingsbodem voor bacteriën die de waterkwaliteit 

verder verbeteren. 

 Op deze manier ontstaat meteen een grote diversiteit 

aan droge en natte biotopen. Omdat het de natuur is die het 

werk doet, is de ecozuivering bovendien uitstekend geschikt 

om te dienen als schakel in de ecologische verbindingszone. 

 Hoewel de ‘watermachine’ zelf niet voor het publiek 

toegankelijk is, kunnen de fietsende en wandelende  

recreanten er wel degelijk van genieten. Aan het begin en 

aan het eind van het gebied zijn uitkijktorens neergezet van 

waaruit goed is te zien hoe de waterzuivering in haar werk 

gaat. Ook is er een wandelroute die – grotendeels over een 

‘knuppelpad’ – langs de zones voert, terwijl het gebied ook 

vanaf het fietspad langs het spoor kan worden bekeken. 

Voor de uitkijktorens en andere objecten is een eigen 

beeldtaal ontwikkeld die is ontleend aan een instrument 

dat kenmerkend is voor een waterschap: de peilstok. 

 Samen met de landschapsarchitect Abe Veenstra en het 

adviesbureau Eelerwoude is het concept van de ecozuivering 

vertaald in een ontwerp dat is geïnspireerd op de streepjes-

code. Het levert een krachtige structuur op waarbinnen de 

zones zich, elk met hun specifieke sfeer, duidelijk van 

elkaar onderscheiden. In het ontwerp is ook nog de marke-

grens tussen Drienerlo en Twekkelo te herkennen, die het 

gebied als cultuurhistorisch relict doorsnijdt. 

 Het waterschap Regge en Dinkel had zoals gezegd als 

opdrachtgever het voortouw. Daarnaast waren er belangrijke 

partners, waaronder de provincie Overijssel, de gemeenten 

Enschede en Hengelo, het Landschap Overijssel en de Dienst 

Landelijk Gebied. Een vruchtbare samenwerking tussen 

deze partners was onontbeerlijk om het project kans van 

slagen te geven. Alleen zo konden de verschillende doelen – 

waterzuivering, waterberging, recreatie, educatie en de 

instandhouding van een natuurlijke buffer tussen de twee 

steden – in één integraal project worden gerealiseerd.  

Een gunstig neveneffect was dat de kosten hierdoor beter 

in de hand konden worden gehouden. 

 Het project is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen; 

dit is onder meer het gevolg van de verplichtingen die waren 

verbonden aan de innovatiesubsidie van het Rijk. Meteen 

nadat de planvorming was afgerond, werd in september 

2010 begonnen met de uitvoering. Ruim een jaar later was 

het zuidelijke deel, gelegen tussen de spoorbaan en het 

Luchtopname Ecozuivering Kristalbad in aanleg, 2011

Functionele opgaven Ecozuivering Kristalbad
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1  Ontwerp voor uitkijktoren Kristalbad
2   Abe Veenstra en adviesbureau Eelerwoude, 

definitief ontwerp Ecozuivering Kristalbad
  1 Uitkijktoren
 2 Inlaat water tot het Kristalbad
 3 Doorlaat water uit het Kristalbad
 4 Duikers
 5 Water
 6 Riet
 7 Heide
 8 Spoorbaan
 9 Verhoogd wandelpad
 10 Oude markegrens
 11  Nog te ontwikkelen noordelijk deel 

Kristalbad
3  Westelijk deel Kristalbad. In dit comparti-

ment, bestaande uit afwissend water- en 
rietstroken, vindt het laatste traject van de 
waterzuivering plaats. 

1

2

3

A  Langsprofiel: v.l.n.r. eerste  
watercompartiment, recreatiezone, 
boomweide

B  Dwarsprofiel: v.l.n.r. kanaaloever,  
heidezone, tweede water-
compartiment

C  Langsprofiel: v.l.n.r. tweede water-
compartiment, verhoogd wandel-
pad, eerste watercompartiment

D  Dwarsprofiel: v.l.n.r. boomweide, 
cascade, boomweide 

F  Langsprofiel: v.l.n.r. derde water-
compartiment, ruigte, rietzone,  
tweede watercompartiment

E  Dwarsprofiel: v.l.n.r. derde  
watercompartiment, wandelpad, 
recreatiezone
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1  Bovenaanzicht waterdoorlaat en cascade in aanleg, westelijk deel Kristalbad
2  Waterdoorlaat en cascade in aanleg met daarachter derde watercompartiment
3  Wandelpad met nieuwe brug langs het Kristalbad 
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Ruimtelijk ontwerp Molenaar & Van Winden architecten; CHANGE.NL Planvorming en realisatie 2004 – 2012

Woonbron en gemeente Delft Poptahof in Delft

Poptahof in Delft maakt deel uit van een typische jarenzestigwijk, met hoge en middelhoge 
galerijflats en hier en daar een strookje eengezinswoningen. Tussen de bebouwing collectief 
groen, maar ook veel parkeerplaatsen. Gedurende de eerste twintig jaar moet het in deze buurt 
goed wonen zijn geweest: ruime flats, een winkelcentrum om de hoek en het station en de  
binnenstad op loopafstand. Dat veranderde toen vanaf begin jaren negentig de eerste generatie 
bewoners begon weg te trekken. Hun plaats werd ingenomen door gezinnen waarvan de binding 
met de buurt minder vanzelfsprekend was. De woonomgeving verpauperde en het imago van 
Poptahof ging achteruit.
 De gemeente Delft en woningcorporatie Woonbron beseften dat grondige ingrepen nodig 
waren om het tij te keren. Zij realiseerden zich ook dat hiervoor een integrale aanpak vereist 
was: fysieke maatregelen, inclusief grootschalige renovatie dan wel sloop en nieuwbouw, in 
combinatie met een intensief maatschappelijk en economisch programma. Dit alles met een 
sterke betrokkenheid van de bewoners.
 Bij haar bezoek aan Poptahof stelde de jury vast dat er veel is bereikt. Er was waardering 
voor de durf om te beginnen met een voorinvestering die op zichzelf nooit geld zou opleveren: 
een van de eerste acties was namelijk de transformatie van een non-descripte groenstrook tot 
een klein park met uiteenlopende gebruiksmogelijkheden – waarbij op de inrichting en de staat 
van onderhoud overigens wel wat viel aan te merken. Later kwam Purper gereed, het eerste 
grote bouwproject. Met zijn intelligente combinatie van renovatie en nieuwbouw is het een 
voorbeeld van wat een succesvolle transformatie van een bestaand woongebied kan inhouden. 
 De jury stelde ook vast dat de opdrachtgevers er moeite mee hebben het hoge ambitieniveau 
vast te houden. Zo heeft men voor Amber, het tweede bouwproject, afgezien van de hoogwaar-
dige – en daardoor ook kostbare – combinatie van nieuwbouw en renovatie. Het bestaande  
flatgebouw is gesloopt. Een van de juryleden stelde dat de meeste bewoners van de gesloopte 
of gerenoveerde flatgebouwen niet naar Poptahof zijn teruggekeerd. Op zich is dat niet onge-
bruikelijk bij herstructurering van bestaande woongebieden. ‘Maar als die mensen over de stad 
zijn verspreid, betekent dat nog niet dat hun sociale problemen zijn opgelost. Ze zijn hoogstens 
minder zichtbaar geworden.’ 
  De jury was positief over de manier waarop de gemeente en de woningcorporatie samen-
werken: ‘Vaak zorgt de gemeente voor het raamwerk waarbinnen een corporatie aan de slag 
kan gaan. Hier hebben ze echt alles van het begin af aan samen gedaan.’

Poptapark in de wijk Poptahof, Delft
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Purper en Amber – zo heten de bouwprojecten die het 

boegbeeld zijn van de vernieuwing van de woonbuurt 

Poptahof in Delft. In het geval Purper betreft het een 

bestaande hoogbouwflat die zo grondig onder handen is 

genomen dat hij eruitziet als compleet nieuw. Voor Amber, 

dat in 2011 nog in aanbouw is, is ervoor gekozen om het 

bestaande flatgebouw te slopen. Er was gebleken dat een 

ingrijpende renovatie zoals die bij Purper was uitgevoerd 

geen voordelen zou opleveren – noch financieel en noch uit 

het oogpunt van duurzaamheid. 

 Poptahof is een woonbuurt uit de jaren zestig, met flats 

die worden afgewisseld met rijtjes eengezinswoningen.  

In de loop van de jaren negentig begon Poptahof in verval 

te raken. Het openbaar gebied verloederde, het gemeen-

schapsgevoel ging verloren en er kwamen steeds meer 

bewoners met sociaal-maatschappelijke problemen. 

 De gemeente en de woningcorporatie, Woonbron, 

kwamen tot het inzicht dat Poptahof uitsluitend door een 

integraal plan weer een aantrekkelijke woonbuurt kan  

worden. Ofwel: het fysiek onder handen nemen van de 

bebouwing en de openbare ruimte, in combinatie met een 

breed scala aan maatregelen op sociaal-maatschappelijk, 

cultureel en economisch gebied. Het doel is een woonmilieu 

tot stand te brengen dat niet alleen een stuk aangenamer  

is voor de bestaande bewoners, maar dat ook nieuwe  

groepen aantrekt voor wie Poptahof tot nog toe geen reële 

optie is geweest – ondanks de gunstige ligging nabij het 

station en de binnenstad. 

 Van het begin af aan zijn de bewoners intensief bij de 

plannen betrokken. Op die manier wordt de vernieuwings-

operatie zelf ingezet als middel om weer een ‘wijkgevoel’ te 

laten groeien. Eigen initiatieven van bewoners worden erg op 

prijs gesteld. Een van de zichtbare resultaten is de collectieve 

moestuin die midden in de buurt is aangelegd. Om al gedu-

rende het proces zo goed mogelijk van de vernieuwing te 

kunnen profiteren, is aan plannen ook altijd een beheerplan 

gekoppeld. Zo wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van de 

ingrepen ook na hun realisering op peil blijft. 

 De opdrachtgevers vonden het essentieel dat de ver-

nieuwing van Poptahof al op korte termijn tot zichtbare 

resultaten zou leiden. Daarom werd begonnen om van de 

groenstrook die de buurt doorsneed een echt park te maken. 

Voor de openbare ruimte van Poptahof betekende dat  

meteen al een kwaliteitsimpuls. 

 De prioriteit die de aanleg van het park kreeg, laat zien 

hoe belangrijk het was dat voor de vernieuwing was gekozen 

voor publiek-private samenwerking (waarvoor een gezamen-

lijke Projectorganisatie Poptahof werd opgericht). Hierdoor 

was het bijvoorbeeld mogelijk om de volgorde van investe-

ringen (zowel in de gebouwen als in de openbare ruimte) 

contractueel vast te leggen. Bij een meer klassiek ontwik-

kelingsmodel, waarbij de gemeente en de woningcorporatie 

zich zouden hebben toegelegd op hun reguliere taken,  

zou de in Poptahof gehanteerde strategie met voorinveste-

ringen veel lastiger te realiseren zijn geweest. 

 Het park biedt de kans om Poptahof ook een culturele 

impuls mee te geven. Inmiddels vinden er twee jaarlijkse 

festivals plaats: het Delftse jazzfestival en het interculturele 

Nyamafestival. De speciaal daarvoor in het leven geroepen 

Stichting Popta! Cultura Bunta neemt de programmering 

van de parkactiviteiten voor haar rekening. 

 Het integrale karakter van de vernieuwing van Poptahof 

brengt met zich mee dat er ook een sociaal-economisch 

programma is ontwikkeld. Zo zijn de ruimten in de plint van 

het woongebouw Purper bestemd voor startende creatieve 

bedrijven, die gedurende drie jaar een opstartsubsidie van 

Woonbron ontvangen.

 Bij de bouwprojecten, waarvoor Woonbron Ontwikkel-

bedrijf als opdrachtgever optreedt, is er veel aandacht voor 

het milieu. Zo zijn de balkonplaten van woongebouw Amber 

extreem dun door de toepassing van ultrasterk beton. 

Hierdoor kan flink wat materiaal worden bespaard, terwijl 

het ook nog eens een aantrekkelijker beeld oplevert. In een 

deel van de gevels zijn zonnecellen opgenomen en pers-

containers maken een milieuvriendelijke inzameling van het 

huisvuil mogelijk waardoor veel minder vervoersbewegingen 

met huisvuilwagens nodig zijn. 

 Ook de beslissing om voor het eerste woongebouw, 

Purper, te kiezen voor renovatie, in plaats van sloop en 

nieuwbouw, was mede ingegeven door het streven naar 

een zo gering mogelijke milieubelasting. Overigens is voor 

Purper in alle opzichten een extra hoog ambitieniveau 

nagestreefd. Van meet af aan was duidelijk dat de extra 

investeringen hiervoor niet konden worden terugverdiend. 

De opdrachtgever had het er echter graag voor over om met 

Purper het imago van Poptahof een flinke positieve impuls 

te geven. Het lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. 

Door het verbeterde imago zijn nu ook de bestaande 

woningen steeds meer in trek bij jonge kansrijke bewoners 

die aan het begin staan van hun wooncarrière.

 Masterplan Poptahof, Delft
1 Poptapark
2 Amber
3 Purper
4 Bestaande bebouwing Poptahof
5 Groenbeplanting Papsouwselaan
6 Winkelcentrum

Luchtopname Poptahof, Delft, 2009
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1  Molenaar & Van Winden architecten, binnenhof Purper: 
dek boven parkeergarage

2  Poptapark
3  Bewoners werkzaam in hun volkstuintjes 
4  Nyamafestival in Poptapark, 2009
5  Delft Jazzfestival in Poptapark
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1  Molenaar & Van Winden architecten, Purper: renovatie flat, 
nieuwbouw parkappartementen en water- en bebowoningen 

2  Doorsnede nieuwbouw bebowoning Purper
3  Visualisatie nieuwbouw Amber (rechtsvoor, CHANGE.NL) in 

bestaande situatie
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Juryoordeel

Begin deze eeuw kwam een aantal 
Noord-Limburgse bestuurders, 
vertegenwoordigers van bedrij-
ven, investeerders en weten-
schappers enkele keren bijeen in 
wat een denktank kon worden 
genoemd. Het ging over de toe-
komst van de regio. Het leidde er 
onder meer toe dat de regio 
Venlo zich kandidaat stelde voor 
de Floriade van 2012. Als locatie 
boden de gemeenten in de regio 
(naast Venlo waren dat Venray, 
Gennep, Horst aan de Maas en 
Helden) Venlo GreenPark aan, 
een strategisch gelegen gebied 
dat na afloop van de Floriade zou 
worden omgevormd tot een 
bedrijvenpark. Geen bedrijven-
park waarvan er dertien in een 
dozijn gaan, maar een waar  
kenniscentrum op het gebied van 
de agri- en foodbusiness, waar 
het bedrijfsleven zij aan zij werkt 
met de wetenschap. 
 Zo kon voor de kandidatuur 
voor de Floriade een bidbook 
worden gepresenteerd waarin de 
tijdelijke gebiedsinrichting vrijwel 
naadloos overgaat in haar defini-
tieve bestemming als bedrijven-

park. Hetzelfde geldt voor de 
gebouwen, waarvan het meren-
deel na de tuinbouwtentoonstel-
ling in gebruik kan blijven. Het 
handhaven van de gebouwen  
is een van de manieren om een 
bijdrage te leveren aan de duur-
zaamheid, die bij Venlo GreenPark 
hoog in het vaandel staat. 
 De kandidatuur werd een  
succes: de regio Venlo kreeg de 
Floriade 2012 toegewezen.  
Aan architect en stedenbouw-
kundige Jo Coenen werd gevraagd 
een masterplan te maken.  
De locatie is een gebied van  
60 hectare ten noordwesten van 
de stad, in een van de oksels van 
het klaverblad Zaarderheiken 
(A67 / A73). Het maakt deel uit van 
wat Klavertje 4 wordt genoemd: 
een integraal te ontwikkelen 
gebied, ingepast in het landschap, 
dat de positie van Venlo als 
Greenport – en tweede tuinbouw-
gebied van Nederland – moet  
versterken. Inpassing in het land-
schap is dan ook een van de 
belangrijkste kenmerken van het 
masterplan. Door de bebouwing, 
de infrastructuur en het landschap 

goed op elkaar af te stemmen, 
wil Coenen de vanzelfsprekend-
heid doorbreken van bedrijven-
terreinen die uitsluitend zijn 
georiënteerd op zichzelf en op de 
eisen van logistiek. In het master-
plan zijn verschillende lagen (het 
landschap, de archeologie, de 
bebouwing en de infrastructuur) 
op een geraffineerde manier over 
elkaar heen gelegd. Het resultaat 
is een configuratie van open 
gebieden (‘eilanden’) in de dicht-
heid van het bos.
 Naast het masterplan heeft 
Coenen ook de belangrijkste blik-
vanger van Venlo GreenPark  
ontworpen: de Innovatoren.  
Het is een markant, 70 meter 
hoog gebouw dat gedurende de 
Floriade dienstdoet als entree 
voor de bezoekers. Na de Floriade 
wordt de Innovatoren het  
innovatieve centrum van Venlo 
GreenPark – een plek waar onder-
zoek, onderwijs en innoverende 
bedrijven op het gebied van 
voedselproductie en logistiek 
elkaar ontmoeten. Opdrachtgever 
voor de Innovatoren is de provin-
cie Limburg. De vijf gemeenten 

die samenwerken in de regio 
Venlo treden op als opdracht-
gever voor een ander opvallend 
gebouw: Villa Flora van de archi-
tect Jón Kristinsson, aan wie 
gevraagd werd ‘het groenste  
kantoor van Nederland’ te  
ontwerpen. 
 Ook elders is duurzaamheid 
een leidend principe bij de ont-
wikkeling van Venlo GreenPark. 
Naast het ‘dubbele’ gebruik van 
het terrein en de gebouwen, eerst 
voor de Floriade en daarna als 
bedrijvenpark, komt die tot uit-
drukking in een op de situatie 
toegesneden uitwerking van het 
begrip cradle-to-cradle, dat hier 
is uitgewerkt als de Venlo Floriade 
Principles.
 Om het opdrachtgeverschap en 
vervolgens ook de exploitatie van 
Venlo GreenPark hanteerbaar te 
maken, hebben de vijf gemeenten 
van de regio Venlo in 2003 samen 
het Bedrijvenschap Businesspark 
Venlo GreenPark in het leven 
geroepen.

Ruimtelijk ontwerp Jo Coenen & Co; Jón Kristinsson Planvorming en realisatie 2002 – 2012

Bedrijvenschap Businesspark Venlo GreenPark en 
provincie Limburg Venlo GreenPark

Venlo GreenPark is een nieuw bedrijvenpark, gericht op wat de agri en food business wordt genoemd. 

Het speelt in op de ligging van Venlo als logistiek draaipunt en als centrum van een van de grootste tuin-

bouwgebieden in Europa. In 2012 vindt hier de Floriade plaats. Het toegangsgebouw, de Innovatoren, 

zal na de Floriade dienstdoen als centrum voor innovatie.

 De inzending bood de jury veel stof tot discussie. Over een aantal zaken waren de juryleden het eens, 

zoals de kracht die is uitgegaan van vijf samenwerkende gemeenten. Minder goed te spreken was men 

over de ‘pompeuze’ architectuur. Het gesprek ging ook over de vraag of zulke grote bedrijvengebieden 

buiten het stedelijk gebied niet achterhaald zijn. ‘Maak van Venlo zelf een GreenPark. Het is toch niet 

meer van deze tijd om zoiets los van de stad te ontwikkelen?’ Een ander jurylid was het daar niet mee 

eens: ‘Je kunt die logistiek, met al die hallen, niet met de stad verweven. Om in Nederland Kennisland 

aan de Europese top te blijven staan, moet je dit soort zaken juist op het hoogste niveau concentreren.’

  Jo Coenen & Co, basisplan 
Floriade 2012

1 Innovatoren
2 Villa Flora
3 Kabelbaan 
4 Amphytrion
5 Speellocatie

 Inzendingsveld
A  Tuinbouw voor een gezond leven
B  Tuinbouw als groene motor en 

energie
C Innovatie en onderwijs
D  Groene omgeving en tuinen
E  Tuinbouw als inspiratie voor 

kunst, cultuur en entertainment
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Amphytrion met rechts de Innovatoren
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1  Speellocatie met uitzicht op Innovatoren
2  Kabelbaangebouw
3  Jo Coenen & Co, Innovatoren in aanbouw
4  Amphytrion met links daarvan het kabel-

baangebouw

4

1
2 3



106 107

Juryoordeel

  Als coördinerend architect van 
Het Hart namen de opdracht-
gevers het bureau Onix in de arm. 
Omdat de opgave zowel ruimte-
lijk als programmatisch erg 
gecompliceerd was, kwam Onix 
in eerste instantie niet met een 
uitgewerkt voorstel. In plaats 
daarvan werden in gesprekken 
met opdrachtgevers en toekom-
stige gebruikers al schetsend ver-
schillende oplossingen verkend. 
Zo zijn onder meer de mogelijke 
openheid van het centrale bouw-
blok onderzocht, en de manier 
waarop de openbare functies 
over het blok zouden moeten 
worden verdeeld. De architectuur 
van Het Hart is van Onix (het 
‘centrumblok’, de moskee en de 
aangrenzende woongebouwen) en 
Wingender Hovenier Architecten 
(het westelijke woongebouw, 
met sportzaal). Bij het ontwerp 
voor het Staalmanpark hebben de 
bewoners een belangrijke rol 
gespeeld als deelnemers aan het 
StedelijkLab Slotervaart van het 
multimediaproject Face Your 
World van Jeanne van Heeswijk.

 Coördinerend architect voor  
De Parade is Arons en Gelauff 
Architecten. De Parade bestaat 
uit vijf modules die samen de 
geluidswerende ‘wand’ langs de 
spoorbaan vormen. Vier van  
deze modules zijn door Arons  
en Gelauff zelf ontworpen en 
bestaan steeds uit een hoog 
woonblok aan de kant van het 
spoor en een lager volume langs 
de weg (met bedrijfsruimten  
en daarbovenop woningen).  
De woningen op de onderste 
woonlaag beschikken over een 
daktuin. Eén module bevat het 
zorgcentrum en is ontworpen 
door OD205. 

De Staalmanpleinbuurt is typerend 
voor de Westelijke Tuinsteden in 
Amsterdam: gebouwd in het 
begin van de jaren zestig, voor-
namelijk bestaand uit sociale 
huurwoningen in portiekflats, en 
veel groen met grote gezamenlijke 
binnentuinen. En net als veel 
andere woonbuurten in het 
stadsdeel Nieuw-West was de 
Staalmanpleinbuurt hard aan  
vernieuwing toe. 
 Naast woningen bevatte de 
Staalmanpleinbuurt ook  
kantoren en bedrijven, die al 
vanaf de jaren negentig werden 
geteisterd door leegstand.  
Nog voor de eeuw wisseling is 
een deel van de gebouwen 
gesloopt, wat twee grote braak-
liggende percelen opleverde. 
Voor de gebiedsontwikkeling 
bleek dat enkele jaren later een 
groot voordeel: de bouw van 
nieuwe woningen kon beginnen 
zonder dat daarvoor eerst 
bestaande woongebouwen hoef-
den te worden gesloopt.
 Er werd vastgesteld dat het 
nieuwbouwprogramma een flink 
aantal koopwoningen zou omvat-

ten. Op die manier konden 
bestaande bewoners rechtstreeks 
doorschuiven naar een koop-
woning, terwijl ook mensen van 
elders ertoe gebracht zouden 
kunnen worden in de buurt te 
komen wonen. De vernieuwing 
omvatte tevens een uitbreiding 
van de voorzieningen, ruimte 
voor economische activiteiten en 
een kwaliteitsimpuls voor de 
openbare ruimte. 
 Jamboni, zoals het vernieuwde 
deel van de Staalmanpleinbuurt 
wordt genoemd, is tot stand 
gekomen met twee opdracht-
gevers: het stadsdeel Slotervaart 
(dat in 2010 is opgegaan in het 
nieuwe stadsdeel Nieuw-West) 
en woningcorporatie De Alliantie. 
Ze hebben zo veel mogelijk 
samen opgetrokken; hiervoor 
werd een structurele overlegvorm 
in het leven geroepen. Cruciale 
beslissingen, waaronder het  
vaststellen van het stedenbouw-
kundig plan en de keuze van de 
ontwerpers, werden gezamenlijk 
genomen, met een adviesrol voor 
de supervisoren van het gebied. 
Ook de ‘nazorg’ is hier geregeld – 

een belangrijk onderdeel van de 
vernieuwing, omdat de kwaliteit 
van de nieuwe openbare ruimte, 
met haar niveauverschillen en 
plekken die soms een zekere 
beslotenheid hebben, zal staan  
of vallen met het beheer ervan.
 Jamboni bestaat uit twee 
onderdelen, die tamelijk sterk 
van elkaar verschillen. Op het 
perceel langs de spoorbaan is  
De Parade gebouwd. Omdat de 
nieuwbouw hier ook het geluid 
van langsrijdende treinen moet 
tegenhouden, is gekozen voor 
hoge en dichte bebouwing. Naast 
woningen bevat de nieuwbouw 
kleine bedrijfsruimten en een 
gebouw voor psychogeriatrische 
zorg. Op het perceel tegenover 
deze spoorzone is Het Hart  
ontwikkeld, met een gevarieerd 
programma van woningen, een 
moskee en een brede school. 
Toen de nieuwe school klaar  
was kon de oude school ernaast 
worden afgebroken, waardoor 
ruimte ontstond voor een park: 
het Staalmanpark, met een  
10 meter hoge beer (De Staalman) 
van kunstenaar Florentijn Hofman.

Ruimtelijk ontwerp Onix; Arons en Gelauff Architecten; Wingender Hovenier Architecten; OD205  
Planvorming en realisatie 2002 – 2011

De Alliantie en Stadsdeel Nieuw-West Jamboni  
in Amsterdam

De Staalmanpleinbuurt in Amsterdam-West, gebouwd in de jaren zestig, is ingrijpend vernieuwd. Op twee 

locaties is een gemengd programma tot stand gebracht met onder meer woningen, kleinschalige 

bedrijfsruimten, een gemeenschapscentrum, een moskee en een zorggebouw. Ook is een park aangelegd. 

Door eerst de nieuwbouw op twee braakliggende percelen te voltooien en pas daarna te beginnen met 

de sloop van bestaande woningen, konden de bewoners voor de buurt worden vastgehouden.

 De jury was vooral gecharmeerd van Het Hart – en veel minder van de spoorzone , die door een van 

de juryleden werd aangeduid als ‘een dikke klont’. In Het Hart trof de jury een intrigerend concept aan 

van functiemenging in een ruimtelijke setting die ook halfbesloten, collectieve ruimten omvat. Een van de 

juryleden karakteriseerde het ontwerp als een mooie herinterpretatie van het open bouwblok, waarbij 

een soort drempel is ingebouwd om grenzen te stellen aan de toegankelijkheid. De jury vroeg zich wel 

af of deze vorm van semi-openbaarheid ook echt gaat werken, maar er ligt in ieder geval een sterk idee 

aan ten grondslag. Overigens lijkt de opdrachtgever zich bewust te zijn van de risico’s: er is een uitgebreid 

programma van nazorg en beheer ontwikkeld, inclusief het coachen van bewoners. 

Luchtopname Jamboni, Staalmanpleinbuurt, Amsterdam, 2010

  Stadsdeel Slotervaart, stedenbouwkundig plan 
Jamboni, Staalmanpleinbuurt, Amsterdam

1 Bestaande bebouwing
2 Plein met nieuwbouw Het Hart
3 Community Center Einstein
4 Staalmanpark
5  Spoorzone met nieuwbouw De Parade
6 Spoordijk
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   Stedenbouwkundig plan Het Hart, 
Jamboni, Staalmanpleinbuurt

1   Wingender Hovenier, sporthal en  
55 appartementen 

2a  Onix, sociale woningbouw:  
23 appartementen

2b  Onix, moskee
3   Onix, sociale woningbouw:  

51 appartementen en moskee
4   Onix, Community Center Einstein
5   Parkeren met daarboven speelplein
6   Park met sportveld

1  Community Center Einstein met 
daarvoor sportveld Het Hart

2  Blok 3 Het Hart
3  Woongebouw Het Hart
4  Moskee Het Hart
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Arons en Gelauff Architecten, bebouwing 
De Parade langs de spoorbaan
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Juryoordeel

Het in onbruik raken van grote 
fabriekscomplexen kan een stad 
de gelegenheid geven om zich 
ingrijpend te vernieuwen.  
In Hengelo doet die gelegenheid 
zich voor in een anderhalve  
kilometer lange zone tussen het 
station en het Twentekanaal, die 
sinds mensenheugenis werd 
gedomineerd door de machine-
fabrieken Stork en Dikkers.  
Het gebied van 50 hectare ligt 
uiterst strategisch. In het noorden 
grenst het aan het stadscentrum 
en in het zuiden wordt een  
aansluiting op de A35 tot stand 
gebracht. 
 De transformatie van het 
gebied, dat de naam Hart van 
Zuid heeft meegekregen, is in 
volle gang. Het programma is 
veelzijdig. Zo blijft het Hart van 
Zuid een gebied waar ook 
gewerkt wordt, met uiteindelijk 
zo’n 7000 arbeidsplaatsen. Naast 
onderdelen van Stork die worden 
gehandhaafd, is er ruimte voor 
onder meer dienstverlenende 
bedrijven, een World Trade Center, 
hotels en congresfaciliteiten.  
Het nieuwe ROC Twente heeft 

zijn deuren inmiddels geopend. 
Daarnaast staan 1500 woningen 
op het programma, met woon-
milieus die aansluiten op de 
bestaande woongebieden 
ernaast. Ook voor de vrijetijds-
besteding heeft het Hart van Zuid 
het een en ander te bieden, zoals 
het Poppodium Metropool en het 
Twents Techniekmuseum HEIM. 
Dat laatste komt in het voormalige 
opleidingscentrum van Stork, 
waarmee wordt aangetoond  
hoe het waardevolle industrieel 
erfgoed in het gebied kan worden 
behouden door het een nieuwe 
bestemming te geven. 
 Van de nieuwe infrastructuur  
is het belangrijkste onderdeel de 
Laan Hart van Zuid, die het 
gebied in de lengte doorsnijdt. 
Hengelo krijgt er een nieuwe 
stadsentree mee, die via een brug 
over het Twentekanaal wordt 
verbonden met de A35. Ook het 
station en zijn directe omgeving 
zijn onder handen genomen.
 De grondslag van de ontwikke-
ling van het Hart van Zuid is de 
publiek-private samenwerking 
van de gemeente en de ontwik-

kelaar, de Van Wijnen Groep.  
Zij tekenden in 2003 een samen-
werkingsovereenkomst op basis 
van een masterplan dat het jaar 
ervoor was vastgesteld (en waar-
van in 2008 een geactualiseerde 
versie verscheen). Het master-
plan spitst zich toe op een 
beschrijving van het ambitie-
niveau; het bevat nog geen uit-
gewerkte stedenbouwkundige 
blauwdruk. 
 De partners in de publiek- 
private samenwerking hebben 
een projectbureau opgericht.  
Dat heeft op zijn beurt een super-
visieteam ingesteld dat tot taak 
heeft de ontwerpkwaliteit van de 
plannen te bewaken. Het staat 
onder leiding van Ton Schaap en 
bestaat verder uit toonaan-
gevende Nederlandse architecten, 
stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten. Het team 
heeft onder meer de richtlijnen 
voor de beeldkwaliteit vastge-
steld. Tevens toetst het bouw-
plannen in het kader van het  
welstandstoezicht. Het supervisie-
team speelt ook een rol in de 
keuze van de ontwerpers. Zowel 

het supervisieteam als de 
opdrachtgever stelt kandidaten 
voor, waaruit een shortlist wordt 
geselecteerd van ontwerpers die 
worden uitgenodigd een presen-
tatie te geven. Nadat eenmaal 
een ontwerper is uitgekozen, 
blijft het supervisieteam de plan-
ontwikkeling begeleiden. Voor 
het omgaan met het industrieel 
erfgoed is een aparte werkgroep 
in het leven geroepen. Uitgangs-
punt is een convenant op basis 
van een complete inventarisatie 
van het industrieel erfgoed, 
waarbij onder meer is beschreven 
wat behouden moet blijven.
 Het Hart van Zuid ligt in een 
stedelijk gebied te midden van 
bestaande woonwijken. Het 
maakt dus deel uit van de directe 
woon- en leefomgeving van 
omwonenden. Voor het overleg 
met hen is de Stichting Hart van 
Zuid opgericht, waarin alle bewo-
nerscomités en wijkorganen rond 
het plangebied zijn vertegen-
woordigd. Samen met deze stich-
ting is een ‘sociaal masterplan’ 
gemaakt dat onder meer richt-
lijnen bevat voor een aantrekke-

lijke en veilige openbare ruimte.
 Het Hart van Zuid behoort tot 
de grotere projecten voor stede-
lijke vernieuwing in Nederland. 
Dat brengt met zich mee dat de 
realisatie zich over een lange 
periode uitstrekt. In 2006 werd 
begonnen met de eerste bouw-
activiteiten en het is de bedoeling 
dat de ontwikkeling in 2020  
klaar is. 

Als in bestaand stedelijk gebied voormalige industrieterreinen beschikbaar komen voor een nieuwe 

invulling, dan biedt dat bijna altijd bijzondere kansen. In Hengelo betreft het de ontmanteling van een 

groot deel van de complexen van de machinefabrieken van Stork en Dikkers. Van een strategisch gelegen 

zone, die zich uitstrekt van het centrum tot aan de stadsrand, kan zo een veelzijdig en multifunctioneel 

stuk stad worden gemaakt. Het gebied wordt ontsloten door een nieuwe, centrale as, waarmee tevens 

een nieuwe stadsentree vanuit het zuiden ontstaat.

 De jury was onder de indruk van de ambitie waarmee de gemeente en de ontwikkelaar, de Van Wijnen 

Groep, de opgave ter hand hebben genomen. Bedacht moet worden dat het voor een middelgrote stad 

een project van ongekende omvang is. Het riep bij de jury zelfs de vraag op of Hengelo zich hier niet aan 

vertilt. In dit licht bezien lijkt het in ieder geval verstandig dat voor een pragmatische aanpak is gekozen: 

men gaat pas met een onderdeel aan de slag zodra er een haalbare business case is. 

 Inmiddels heeft het project al tot aantrekkelijke resultaten geleid, zoals het nieuwe ROC, het her-

gebruik van oude fabriekshallen en het poppodium Metropool. Maar vooralsnog levert het vooral een 

verzameling objecten op. Het omvattende verhaal dat van het Hart van Zuid een eenheid moet maken, 

trof de jury nog niet aan. Een van de juryleden merkte hierbij op dat eenheid misschien ook niet meer 

aan de orde is bij een project van een dergelijke schaal.

Hart van Zuid, Hengelo, 2009

Locatie Hart van Zuid in de stad Hengelo

Ruimtelijk ontwerp diverse ontwerpers Planvorming en realisatie 1998 – 2020

Gemeente Hengelo en Van Wijnen Groep  
Hart van Zuid in Hengelo

Masterplan Hart van Zuid, Hengelo
Nieuwe bebouwing
Bestaande bebouwing plangebied
Bestaande bebouwing
Bijzondere groene openbare ruimte
Openbare ruimte
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De nieuwe Laan Hart van Zuid
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1  Landschapsarchitecten Karres en Brands,  
reconstructie Stationsplein Hengelo

2  IAA architecten, ROC Twente in het voormalige 
Stork-fabriekscomplex 

3  Dick van Gameren Architecten, woongebouw 
De Buigerij

4  KOW, nieuwbouwwoningen De Binderij
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Juryoordeel

Halverwege de achttiende eeuw, 
dus lang voor de industriële  
revolutie, vestigde zich in het 
Gelderse dorp Ulft een van de  
eerste fabrieken voor de productie 
van ijzer van Nederland. IJzeroer, 
destijds de belangrijkste grondstof 
voor gietijzer, was in die streek 
namelijk ruim voorhanden. In 1831 
kreeg het bedrijf, dat intussen 
vrijwel alle denkbare producten 
van gietijzer maakte, de naam die 
het tot op de dag van vandaag 
draagt: DRU. Later zou ook Etna 
zich in het dorp vestigen. 
 Eind vorige eeuw werd duidelijk 
dat beide bedrijven moesten 
omzien naar een ruimere en beter 
bereikbare locatie. Toen eenmaal 
het besluit was gevallen om te 
verhuizen naar Duiven, deed zich 
de vraag voor wat er met de oude 
fabriekscomplexen moest gebeu-
ren. Een belangrijk gegeven daar-
bij was dat, als resultaat van het 
Monumenten Inventarisatie 
Project, maar liefst zeven gebou-
wen van de fabrieken waren aan-
gewezen als rijksmonument. 
 De gemeente Gendringen 
waartoe Ulft behoorde – inmiddels 

is Gendringen opgegaan in de 
fusiegemeente Oude IJsselstreek 
– ging met uiteenlopende partijen 
in gesprek over de toekomst van 
het gebied. Er kwam een struc-
tuurvisie en de gemeente begon 
met het aankopen van de gebou-
wen en de terreinen. Het Rijk en 
de provincie Gelderland stelden 
extra geld beschikbaar, terwijl de 
provincie ook nog eens voor  
extra woningbouwcontingenten 
zorgde. 
 Intussen hadden DRU en Etna 
een wedstrijd uitgeschreven  
voor een plan om het gebied te 
herontwikkelen. Die werd gewon-
nen door Klaassen Vastgoed 
Ontwikkeling (die voor het  
ontwerp de architecten Subash 
Taneja en Rob Moritz had in-
geschakeld). Op basis van dit  
winnende voorstel ontwikkelde 
Martin Dubbeling van het bureau 
BügelHajema een stedenbouw-
kundig plan. 
 Nadat de gemeente en Klaassen 
Vastgoedontwikkeling waren 
overeengekomen dat de laatste 
de gebiedsontwikkeling voor zijn 
rekening zou nemen, werden ook 

andere partijen bij het project 
betrokken. BOEi, een landelijke 
organisatie die zich bezighoudt 
met de herbestemming van  
industrieel erfgoed, nam de  
restauratie en de nieuwe invul-
ling van de monumentale 
fabrieksgebouwen op zich.  
De bouw van de sociale huur-
woningen werd toevertrouwd 
aan woningcorporatie Wonion. 
Onder de overeenkomst tussen 
deze partijen kwamen ten slotte 
ook de handtekeningen te staan 
van de provincie en de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg.
 In 2007 ging de bouw van start 
van de 320 woningen die op het 
programma stonden. In datzelfde 
jaar werd begonnen met de 
cascorestauratie van het eerste 
fabrieksgebouw: het Portiers-
gebouw. In 2009 werd die  
restauratie succesvol voltooid en 
inmiddels heeft het Portiers-
gebouw onder de naam DRU 
Cultuurfabriek een vaste plaats 
verworven als cultureel brandpunt 
van de gemeente Oude IJssel-
streek. De DRU Cultuurfabriek 
huisvest onder meer een theater-

zaal, een poppodium, een grand 
café, een bibliotheek, een galerie, 
een muziekschool en een Turks 
cultureel centrum. In een ander 
deel van de voormalige fabriek, 
het Beltmancomplex, zijn na de 
restauratie het kantoor van 
woningcorporatie Wonion  
alsmede een aantal woningen 
ondergebracht. 
 Niet alles is volgens plan ver-
lopen. Door de crisis op de 
woningmarkt heeft men slechts 
een deel van het nieuwbouw-
programma kunnen realiseren.  
In een nieuwe concept-gebieds-
visie (die betrekking heeft op een 
groter gebied dan de voormalige 
fabriekscomplexen) heeft de 
gemeente intussen het resterende 
woningbouwprogramma laten 
varen. Dat brengt een financieel 
tekort met zich mee, maar het 
levert ook een voordeel op. Door 
het geringere aantal nieuwe 
woningen wordt het gebied  
minder dichtgebouwd, waardoor 
het industrieel erfgoed beter tot 
zijn recht komt. Dat open karakter 
zat ook al besloten in de eerste 

plannen voor DRU en Etna, maar 
dat werd toen op financiële  
gronden niet haalbaar geacht. 

Ruimtelijk ontwerp Subash Taneja en Rob Moritz; BügelHajema; gemeente Gendringen (nu: Oude IJsselstreek)  
Planvorming en realisatie 1998 – 2016

Gemeente Oude IJsselstreek Transitie 
fabrieksterrein DRU in Ulft

Het dorp Ulft in de Achterhoek wordt al sinds de achttiende eeuw gedomineerd door de metaalindustrie. 

Enige tijd geleden zijn de bekendste bedrijven, DRU en Etna, verhuisd naar een modern bedrijventerrein. 

Hierdoor kwam midden in het dorp een gebied beschikbaar om te worden herontwikkeld. Dat betekende 

ook dat er nieuwe functies moesten worden gezocht voor het industrieel erfgoed, waaronder zeven 

gebouwen die zijn aangemerkt als rijksmonument. Zo is het voormalige portiersgebouw na restauratie 

in gebruik genomen als de DRU Cultuurfabriek. Het programma omvatte ook de bouw van 320 woningen, 

waarvan door de stagnatie in de woningmarkt overigens maar een deel is gerealiseerd.

 De jury was erg te spreken over de zorgvuldige en liefdevolle manier waarop de gemeente Oude 

IJsselstreek de oude fabrieksgebouwen een nieuwe en veelbetekenende plaats heeft gegeven in de Ulfter 

gemeenschap. Haar grootste prestatie ligt in het weer tot leven brengen van het industrieel erfgoed. 

Over de gebiedsontwikkeling als geheel was de jury minder enthousiast. Zowel het stedenbouwkundig 

plan als de architectuur van de nieuwbouw vond ze van matige kwaliteit.

Voormalig fabrieksterrein DRU, Ulft

  Gemeente Oude IJsselstreek,  
stedenbouwkundig plan transitie 
fabrieksterrein DRU

1  Voorzieningen in deel 
Badkuipenfabriek

2  Cultuurcluster in voormalig 
Portiersgebouw

3  Watertoren op het Beltman-
complex

4  Ecologische verbindingszone
5  Plein
6 Afbramerij
7 Nieuwbouw
8  Wooncomplex IJzergieter
9  Brug
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1  Binnentuin in het Beltmancomplex onder de oude 
sheddaken met daarachter de gerestaureerde 
watertoren 

2  Ingang Cultuurcluster in het vernieuwde 
Portiersgebouw

3  Gerenoveerde Badkuipenfabriek
4  Nieuwbouwwoningen aan noordrand van het 

voormalige DRU-terrein
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1  Oude situatie ‘De Kathedraal’
2 Nieuwe situatie ‘De Kathedraal’
3  Gang Cultuurcluster in het vernieuwde 

Portiersgebouw

1

2

3
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Juryoordeel

Het monumentale Strandbad in 
Winterswijk, een natuurbad met 
een markant paviljoen dat in  
de jaren dertig als werkverschaf-
fingsproject tot stand is gekomen, 
moest in 2001 zijn poorten  
sluiten. Het water was te troebel 
geworden om er nog veilig in te 
kunnen zwemmen. Het ging 
enkele Winterswijkers zo aan het 
hart, dat ze de Stichting Behoud 
Strandbad oprichtten. Het succes 
bleef niet uit. In 2005 werd het 
Strandbad aangewezen als rijks-
monument en in 2009 besloot  
de gemeente het bad en het 
paviljoen met een grondige  
restauratie weer in hun oude  
luister te herstellen. In het voor-
jaar van 2011 vond de feestelijke 
heropening plaats.
 De redding van het Strandbad 
bracht een kettingreactie teweeg. 
Al gauw werd besloten om ook 
twee andere bouwwerken in de 
directe nabijheid, die eveneens 
tot het cultureel erfgoed worden 
gerekend, onder handen te 
nemen. Het waren het Bleekhuis, 
waarvan alleen de fundamenten 
en de schoorsteen waren over-

gebleven, en de Olliemölle, een 
oude dubbele watermolen die 
eeuwenlang in gebruik was 
geweest om onder meer meel en 
olie te produceren. 
 Daarmee was een project 
geboren dat zijn naam ontleent 
aan de beginletters, maar dat 
daarna niet bij deze drie deelpro-
jecten beperkt bleef. Uiteindelijk 
is BOS maar liefst negen onder-
delen gaan omvatten. Hun over-
eenkomst is dat ze alle gelegen 
zijn in het gebied tussen het 
Buskersbos en de Bekendelle, aan 
of vlak bij de Boven-Slinge (een 
ecologisch waardevolle beek in 
het zuidoosten van de gemeente 
Winterswijk). De visie achter het 
BOS-project is dat door een inte-
grale kwaliteitsslag de landschap-
pelijke en cultuurhistorische 
waarde van het gebied een sterke 
impuls krijgt. BOS beperkt zich 
dan ook niet tot gebouwen. Ook 
de natuur en het cultuurlandschap 
worden meegenomen.
 De deelprojecten zijn in sterke 
mate autonoom. Het is aan de 
beheerders of eigenaars om de 
opdracht en het programma van 

eisen vast te stellen, de ontwer-
pers en uitvoerders te kiezen en 
te zorgen voor een adequate 
financiering en exploitatie.  
Elk deelproject heeft bovendien 
zijn eigen tempo – met een door-
looptijd tot ten minste 2013. 
Tezamen vormen de opdracht-
gevers van de deelprojecten een 
gevarieerd gezelschap, met naast 
particuliere eigenaars en onder-
nemers onder andere de gemeente 
Winterswijk, een woningcorpora-
tie, de Dienst Landelijk Gebied, 
de Vereniging Natuurmonumenten 
en het waterschap Rijn en IJssel.
 De onderlinge afstemming vindt 
plaats in een overkoepelende 
projectgroep, waarin alle deel-
projecten zijn vertegenwoordigd. 
De projectgroep bewaakt de 
gemeenschappelijke visie en is 
behulpzaam bij het verkennen 
van de mogelijkheden voor  
subsidie. Omdat elk deelproject 
zelf voor zijn financiering zorgt, 
zijn de planvormingskosten voor 
het overkoepelend BOS-project – 
tweehonderdduizend euro voor 
de totale planperiode – erg 
bescheiden.

  Een overzicht van de negen 
deelprojecten:
–  Buskersbos In het Buskersbos is 

de oude beekloop van de 
Boven-Slinge hersteld en zijn de 
mogelijkheden voor recreatie 
uitgebreid.

–  Strandbad Het Strandbad is 
helemaal gerestaureerd; er kan 
weer naar hartenlust worden 
gezwommen.

–  Bleekhuis / Bleekweide Voor de 
voormalige textielstad 
Winterswijk is de Bleekweide 
van grote cultuurhistorische 
waarde. Bij het herstel van de 
Bleekweide zijn onder meer de 
oorspronkelijke sloten terug-
gebracht. Van het Bleekhuis 
worden in eerste instantie de 
overgebleven schoorstenen 
gerestaureerd; een algehele 
reconstructie van het Bleekhuis 
wordt nog overwogen. 

–  Olliemölle De restauratie van 
de dubbele watermolen start in 
2011. De koren- en oliemolen 
hebben verschillende eigenaars. 
Het is de bedoeling dat ze weer 
worden gebruikt voor het 
malen van koren en koolzaad.

–  DAV-terrein Op het terrein 
waar tot tien jaar geleden de 
Dierlijke Afval Verwerking 
stond, wordt een ‘werkland-
schap’ aangelegd. De bestaan-
de harde confrontatie tussen 
bedrijventerrein en buiten-
gebied wordt veranderd in een 
natuurlijk verloop tussen de 
gebieden, met ruimte voor 
natuur én werken. 

–  Boven-Slinge Het werk aan de 
beek omvat onder meer extra 
capaciteit voor waterberging, 
het herstel van de oude ‘los-
beek’ en het aanleggen van een 
vistrap. 

–  Berenschots Watermolen Bij de 
watermolen, die dateert van 
1652, worden restauratiewerk-
zaamheden uitgevoerd aan de 
stuwconstructie en wordt een 
vispassage aangelegd. 

–  Borkense en Bocholtse Baan  
In 1979 reed hier de laatste 
goederentrein naar Duitsland. 
Wat er van de spoorlijn over is, 
wordt aangegrepen voor 
natuurontwikkeling en voor het 
uitproberen van ‘nieuwe syste-
men van informatieoverdracht’. 

–  Recreatiecentrum Het Winkel 
De kwaliteit van het recreatie-
park wordt verbeterd, met veel 
aandacht voor de natuurlijke 
en cultuurhistorische aspecten. 

Ruimtelijk ontwerp elk deelproject heeft zijn eigen ontwerper Planvorming en realisatie 2008 – 2013

Gemeente Winterswijk en partners BOS  
in Winterswijk

Gebiedsontwikkeling ‘van onderop’ zal in Nederland steeds vaker voorkomen en het ‘verzamelproject’ 

BOS in Winterswijk is daarvan een voorbeeld. Verschillende initiatieven, waarvan de meeste particulier 

van aard, hebben zich onder één gemeenschappelijke paraplu geschaard. Wat ze bindt is dat ze allemaal 

een bijdrage leveren aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het gebied van de beek 

de Boven-Slinge. Uiteindelijk is BOS negen deelprojecten gaan omvatten, die overigens een sterke mate 

van autonomie hebben behouden.

 De jury heeft veel sympathie voor deze bescheiden vorm van gebiedsontwikkeling. Vooral de parti-

culiere opdrachtgever lijkt van een dergelijke vorm van samenwerking te kunnen profiteren. Maar de 

jury heeft vergeefs gezocht naar een adequate ruimtelijke uitwerking. Daardoor komt de integrale visie 

waarover in de toelichting bij de inzending wordt gerept, niet goed uit de verf. ‘Bij gebiedsontwikkeling 

zou het geheel toch meer moeten zijn dan de som der delen’, aldus een jurylid. Dit project moet dan ook 

in de eerste plaats worden gezien als een verzameling interessante en prijzenswaardige initiatieven. 

Luchtopname monumentale Strandbad en Bleekweide, Winterswijk, 2011

  Plangebied BOS, Winterswijk
1  Strandbad
2  Bleekweide en Bleekhuis
3  Olliemölle
4  DAV-terrein
5  Berenschots Watermolen

6  Bocholtse Baan
7  Borkense Baan
8  Buskersbos
9  Recreatiecentrum  

Het Winkel
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1 Strandbad in gebruik
2 Bezoekers in het gebied Bocholtse Baan
3 Gerenoveerd Strandbad
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1 Olliemölle 
2 Berenschots Watermolen 
3 Recreanten varen op de Boven-Slinge
4 Wandelpad langs rand van Buskersbos
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Juryoordeel

Van de kanalen die ooit voor de 
ontginning van het Drentse hoog-
veen werden gegraven, zijn de 
meeste al jaren geleden in 
onbruik geraakt. Sluizen werden 
vervangen door stuwen, bruggen 
gingen niet meer open en het 
water werd niet meer op diepte 
gehouden. Sommige kanalen 
werden zelfs gedempt. Dat lot 
dreigde ook voor de waterwegen 
rond Emmer-Compascuum, in het 
zuidoosten van de provincie.  
Het was de stormachtige ontwik-
keling van de pleziervaart die voor 
een nieuw perspectief zorgde.  
Zo ontstond het plan om de vaar-
verbinding tussen Erica en  
Ter Apel, in de uiterste zuidpunt 
van de provincie Groningen, te 
herstellen. Het zal een belangrijke, 
nog ontbrekende schakel worden 
tussen de vaarcircuits van 
Nederland en Duitsland. 
 De uitvoering van het project 
begon in 2007. Opdrachtgever en 
trekker is de provincie Drenthe, 
met de provincie Groningen en de 
gemeente Emmen als partners 
die Drenthe ter zijde staan met 
financiële bijdragen en kennis. 

Daarnaast krijgt Emmen het 
beheer over een groot deel van 
de bruggen. Het herstel van de 
vaarverbinding is opgenomen in 
de ‘toptien’ van de Agenda voor 
de Veenkoloniën, een samenwer-
kingsverband van negen Drentse 
en Groningse gemeenten, twee 
waterschappen en de beide  
provincies. 
 Het eerste gedeelte, met een 
lengte van 14 kilometer, kon in de 
zomer van 2010 in gebruik worden 
genomen. Het betreft hier twee 
bestaande kanalen (het Stads-
Compascuumkanaal en het 
Oosterdiep) die weer bevaarbaar 
zijn gemaakt. Dammen zijn ver-
vangen door bruggen en bestaan-
de bruggen zijn vernieuwd. Ook 
zijn twee sluizen uit 1890 gereno-
veerd en van elektrische installa-
ties voorzien. Verder is het kanaal 
uitgebaggerd en is buiten de 
dorpskommen een natuurvriende-
lijke oeverbescherming aangelegd.
 De tweede fase, die in 2013 
gereed moet zijn, is van een heel 
andere aard. Voor een groot deel 
gaat het hier om de aanleg van 
een nieuw kanaal, waarbij een 

uitloper van de Hondsrug en twee 
hoogveengebieden (Berkenrode 
en het Oosterbos) worden door-
sneden. Aanvankelijke bezwaren 
hiertegen konden worden over-
wonnen door het project te com-
bineren met natuurontwikkeling, 
die onder meer moet leiden tot 
‘vernatting’ van deze gebieden. 
Ook worden cultuurhistorische 
elementen in het landschap, 
zoals oude hoogveenrestanten, 
weer zichtbaar gemaakt. Voor de 
passage van het Oosterbos moet 
een hoogteverschil van maar liefst 
vijf meter worden overwonnen; 
hiervoor wordt een ‘koppelsluis’ 
met twee kolken gebouwd.  
Een ‘spaarsluis’ aan het eind van 
het nieuw te graven kanaal moet 
ervoor zorgen dat het water in 
het gebied wordt vastgehouden.
 Het ontwerpwerk voor het  
project is door de opdrachtgevers 
grotendeels in eigen beheer 
gehouden. De afdeling Wegen en 
Kanalen van de provincie Drenthe 
heeft de kanalen, de sluizen en de 
vaste betonbruggen voor haar 
rekening genomen, terwijl 
dezelfde afdeling van de provincie 

Groningen de beweegbare brug-
gen heeft ontworpen. De 
gemeentearchitect van Emmen 
trad op als coördinator. Daarnaast 
is in werkgroepen gebruikgemaakt 
van de kennis bij andere partijen, 
zoals Staatsbos beheer en de 
waterschappen. Ook natuurorga-
nisaties zijn geconsulteerd. Alle 
(toekomstige) beheerders zijn 
nauw bij de totstandkoming van 
de vaarverbinding betrokken. 
 De opdrachtgevers rekenen erop 
dat de effecten van de nieuwe 
vaarverbinding niet beperkt blij-
ven tot de pleziervaart. Het pro-
ject moet de gebiedsontwikke-
ling in Zuidoost-Drenthe – een 
krimpregio – een impuls geven. 
De provincie Drenthe heeft laten 
berekenen dat de vaarverbinding 
uiteindelijk 225 permanente 
arbeidsplaatsen kan opleveren, 
plus 45 arbeidsplaatsen in de 
directe omgeving. Ook wordt 
verwacht dat het imago van het 
gebied er flink op vooruit zal gaan. 

Ruimtelijk ontwerp ingenieursbureaus van de provincies Drenthe en Groningen en van de gemeente Emmen 
Planvorming en realisatie 2007 – 2013

Provincie Drenthe Herstel Vaarverbinding 
Erica – Ter Apel

Om het oostelijk deel van Drenthe te ontsluiten voor de pleziervaart besloot de provincie een verbinding 

tot stand te brengen tussen Ter Apel en Erica. Het grootste deel van de opgave betrof het weer bevaarbaar 

maken van kanalen die ooit waren aangelegd voor de ontginning van de veengebieden. Dammen werden 

verwijderd en historische bruggen en sluizen hersteld. Voor het meest zuidelijke deel van de nieuwe 

vaarverbinding wordt een nieuw stuk kanaal aangelegd, waarbij de gelegenheid wordt aangegrepen 

om restanten van het hoogveen weer zichtbaar te maken. 

 ‘Nederlandse planologen houden ervan veel te doen. Hier wordt aangetoond dat het ook simpel 

kan: gewoon een kanaal maken’, zo bracht een jurylid zijn waardering onder woorden. Daar staat 

tegenover dat de jury het een tamelijk eendimensionaal project vond; de opdrachtgever heeft de kans 

niet aangepakt om het te verbinden met een strategie voor een integrale gebiedsontwikkeling op een 

hoger schaalniveau. Ook had de jury graag gezien dat er meer aandacht was geweest voor de ruimtelijke 

expressie, bijvoorbeeld door het kanaal een bijzonder profiel te geven. Maar ook zonder zulke ontwerp-

elementen is het herstel van de vaarverbinding een cultuurhistorische daad van belang. 

Graafwerkzaamheden tweede fase vaarweg Erika–Ter Apel, Oranjedorp, 2011. 
Het nieuwe tracé gedeelte Bladderwijk wordt langzaam zichtbaar.

Provincie Drenthe, plankaart vaarweg Erika – Ter Apel
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1  Opgeknapte Paul Krügerbrug
2  De Vennenbrug. Een nieuw aangelegde 

draaibrug.
3  Opening eerste fase vaarverbinding 

Erica – Ter Apel, juni 2010

1

3

2



134 135

1  Vaarverbinding Erica – Ter Apel
2  Werkzaamheden tweede fase vaarverbinding  

Erica – Ter Apel
3  Natuurgebied Berkenrode in traject tweede fase  

vaarverbinding Erica – Ter Apel
4  Koppelsluis met ecoduct ten zuiden van  

Klazienaveen
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Juryoordeel

Begin jaren tachtig trok beeldend 
kunstenaar Rudi van de Wint – 
onder meer bekend van de grote 
schilderijen in de vergaderzaal 
van de Tweede Kamer – zich terug 
in het duinlandschap ten zuiden 
van Den Helder om er zijn ‘totaal-
kunstwerk’ De Nollen te maken. 
Aan de bunkers die nog dateerden 
uit de Tweede Wereldoorlog 
voegde hij gigantische kunstwer-
ken toe – veelal van cortenstaal – 
waarin hij beeldhouwkunst, 
schilderkunst en architectuur liet 
samenkomen.
 Zuidelijk van De Nollen (een 
‘nol’ is een door de wind gevorm-
de zandheuvel) lag een oud,  
18 hectare groot bollenveld waar 
de gemeente Den Helder aanvan-
kelijk het oog op had laten vallen 
voor de bouw van woningen. 
Stichting De Nollen kwam in  
verzet tegen de dreigende aan-
tasting van het open karakter van 
het landschap en uiteindelijk 
vond haar pleidooi om het gebied 
onbebouwd te laten gehoor bij 
de gemeenteraad. Het terrein 
kreeg de status van natuurgebied 
en werd overgedragen aan 

Landschap Noord-Holland. Dat 
besloot er een ‘nieuw Nollenland-
schap’ van te maken. Samen met 
De Nollen zou hiermee een uniek 
aaneengesloten gebied ontstaan, 
met in het noorden de beeldende 
kunst die onderdeel is geworden 
van het landschap, en in het  
zuiden het aangelegde Nollen-
landschap (dat zelf als een 
natuurlijke ‘sculptuur’ kan worden 
beschouwd, zodat aparte kunst-
werken er overbodig zijn).
 Tot zijn onverwachte overlijden 
in 2006 heeft Van de Wint zich 
intensief met de planontwikke-
ling voor het Nollenlandschap 
beziggehouden. Samen met de 
ecoloog van Landschap Noord-
Holland, Ron van ’t Veer, heeft hij 
de uitgangspunten voor de 
inrichting voor het gebied vast-
gesteld, die vervolgens in een 
projectgroep verder zijn uitge-
werkt. In feite heeft Van de Wint 
voor deze bijzondere opgave een 
nieuwe kunstvorm geïntrodu-
ceerd: Nature and Landscape Art. 
Het onderscheidt zich van land 
art doordat er geen abstracte of 
figuratieve patronen in het land-

schap worden aangebracht.  
Bij Nature and Landscape Art zit 
de kunst in het landschap zelf,  
en in de werking van de natuur.  
De middelen waarvan deze 
kunstvorm zich bedient, zijn de 
landschapsecologie en het 
natuurbeheer.
 Het ontwerp voor het Nollen-
landschap dat hiervan het resul-
taat is, is een compositie van 
landschapsvormen, kleur en 
ruimte, met als belangrijk element 
de wisseling van de seizoenen. 
De basisvormen van nollen en 
waterpartijen zijn ontleend aan 
de kustduinen van het eiland 
Terschelling. Er zijn lage duinen 
opgeworpen die een zodanige 
positie ten opzichte van de zon 
hebben dat er zich specifieke 
begroeiing zal ontwikkelen.  
En als de zon op zijn hoogste punt 
is, staat hij precies boven de  
lengteas van een aantal duin-
meertjes. Hiermee is ook de vierde 
dimensie, die van de tijd, in het 
landschap geïntroduceerd. Bij de 
situering van de nollen is de tijd 
eveneens een factor: aan de hand 
van de duintoppen waartussen  

de zon opkomt of ondergaat, kan 
worden vastgesteld welk seizoen 
het is.
 Het terrein geeft zich niet  
meteen prijs: bij het betreden van 
het gebied gaat de bezoeker eerst 
door een ‘poort’ die wordt 
gevormd door een tweetal nollen. 
Op die manier ondergaat de 
bezoeker de overgang van de 
rechte, harde lijnen van het stede-
lijk gebied van Den Helder naar 
de meer organische vormen en 
kleuren van de natuur van het 
nieuwe Nollenlandschap.

Ruimtelijk ontwerp Landschap Noord-Holland en Stichting De Nollen Planvorming en realisatie 2005 – 2011

Stichting Landschap Noord-Holland Het 
Nollenlandschap in Den Helder

Ten zuiden van het terrein aan de rand van Den Helder waar beeldend kunstenaar wijlen Rudi van de Wint 

begin jaren tachtig een experimenteel kunstproject in het duinlandschap realiseerde, ligt een voormalig 

bollenveld. Hier is onlangs een natuurgebied ingericht, waarbij naar ecologische inzichten kleine duintjes 

(nollen) zijn opgeworpen. Uiteindelijk zullen het ‘culturele’ noordelijke deel en het ‘natuurlijke’ zuidelijke 

deel één aaneengesloten nollenlandschap vormen. Het project kan worden beschouwd als een eerbetoon 

aan Van de Wint, die tot zijn overlijden in 2006 nauw bij de planontwikkeling door Landschap Noord-

Holland betrokken was.

 Voor de jury is de term bevlogen opdrachtgeverschap hier zeker op zijn plaats. ‘Dit drijft puur op  

het enthousiasme van een aantal bewogen particulieren’, aldus een van de leden. Ook de gemeente 

Den Helder, die er aanvankelijk woningen wilde bouwen, krijgt een compliment: ‘Ze hebben onderkend 

dat het echt iets bijzonders is. Vervolgens hebben ze de ruimte gelaten om dit te ontwikkelen.’ 

 De jury was eenstemmig in haar oordeel dat het Nollenlandschap een bijzonder en waardevol  

project is. De belangrijkste kanttekening was dan ook geen kritiek, maar een vaststelling: door de beperkte 

schaal en complexiteit van het project is het de vraag in hoeverre het kan worden aangemerkt als 

gebiedsontwikkeling. 

Luchtopname Nollenlandschap (voorgrond) met rechtsboven het gebied van Stichting  
De Nollen van de kunstenaar Rudi van de Wint, augustus 2011

Schetsontwerp Nollenlandschap, 
november 2007
Duinmeer/plas
Duinvallei
Schapengras en buntgrasduinen

Gesloten helmduinen
Kruidenrijk grasland
Toegangspad
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Het Nollenlandschap in aanleg met rechtsboven de toekomstige entree tot het gebied
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1  Het Nollenlandschap in aanleg met gevarieerd duinflora
2  Duinen in aanleg met daartussen een duinmeer
3  Duinen in aanleg

2

3

1
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Juryoordeel

Het Blauwe Dorp is een tuindorp 
in de Oosterparkwijk in de stad 
Groningen. De monumentale 
woonbuurt bestond in eerste 
instantie uit twee soorten wonin-
gen: kleine rug-aan-rugwoningen 
in ‘boerderijtjes’ en 120 ‘rand-
woningen’. Bij de bouw in 1919 
werden ze nog aangemerkt als 
semipermanent, na 25 jaar zouden 
ze worden afgebroken. Maar meer 
dan negentig jaar later hebben  
ze weer een nieuwe toekomst 
gekregen. Overigens waren de 
boerderijwoningen eind jaren 
zeventig al eens onder handen 
genomen. Daarbij werden steeds 
twee woningen samengevoegd, 
zodat ze veranderden van vier-
onder-een-kap in twee-onder-een-
kap. In 1980 kregen ze de status 
van rijksmonument. 
 Na de eeuwwisseling bleek het 
Blauwe Dorp weer hard aan ver-
nieuwing toe, waarvoor woning-
corporatie Nijestee een plan ont-
wikkelde. Duidelijk was dat de 
boerderijtjes ook na de renovatie 
de functie van sociale huurwoning 
zouden behouden. Voor de rand-
woningen waren er aanvankelijk 

andere plannen. Als proef werd 
een vijftal woningen gerenoveerd, 
met evenzoveel varianten: twee 
samengevoegde woningen en drie 
verschillende kleinere woningen. 
Financieel bleek deze vorm van 
renovatie echter niet haalbaar. 
Hierna zijn nog de mogelijkheden 
onderzocht om de woningen te 
vervangen door nieuwbouw, maar 
uiteindelijk bleek de bewoners-
commissie daar toch weinig voor 
te voelen. Na een succesvolle 
lobby werd het behoud van de 
randwoningen verzekerd, door-
dat ze werden aangemerkt als 
gemeentelijk monument.
 Op basis van het uitgangspunt 
dat de randwoningen blijven 
staan, zijn de mogelijkheden  
verder onderzocht. Daaruit kwam 
naar voren dat ze uitstekend 
geschikt waren als starterswonin-
gen. Starters zouden een woning 
kunnen kopen die alleen aan de 
buitenkant gerenoveerd is; het 
interieur konden ze vervolgens 
zelf vernieuwen of verbouwen. 
84 randwoningen werden op die 
manier binnen anderhalf jaar  
verkocht – ondanks de crisis op  

de woningmarkt. De overige rand-
woningen, die in de sociale huur-
sector blijven, zijn zowel vanbui-
ten als vanbinnen gerenoveerd. 
 Voor de verbetering van de 
openbare ruimte stelde de 
gemeente Groningen een miljoen 
euro beschikbaar. In een werk-
groep met bewoners, Nijestee en 
WALarchitecten werden verschil-
lende varianten uitgewerkt voor 
de inrichting van de openbare 
ruimte, waarvan er uiteindelijk 
een is gekozen. Ook voor de 
woningrenovatie was 
WALarchitecten uitgekozen als 
ontwerper. Het bureau is gewor-
teld in Groningen en heeft erva-
ring in het renoveren van monu-
mentale woningen. Om de 
toekomstige eigenaren bij de 
renovatie te begeleiden, werd 
daarnaast KUUB Centrum 
Particuliere Bouw ingeschakeld – 
een stichting die is gespecialiseerd 
in het onder steunen van collectief 
particulier opdrachtgeverschap. 
 Gezien de monumentale status 
van het Blauwe Dorp wordt het 
van belang geacht dat de beeld-
kwaliteit ook na voltooiing van 

de renovatie gewaarborgd blijft. 
Hier zijn bijzondere afspraken 
voor gemaakt. Om te beginnen is 
met de gemeente een bouw- en 
monumentenvergunning overeen-
gekomen die werkt als een  
‘paraplu’: ze bevat namelijk niet 
alleen de basisrenovatie, maar ook 
de mogelijkheden voor aan- en 
uitbouwen aan de achterzijde. 
Als bewoners hun huis willen uit-
breiden, moeten zij een keuze 
maken uit de reeds goedgekeurde 
ontwerpen; daar staat tegenover 
dat ze daar vervolgens geen aparte 
vergunning meer voor hoeven 
aan te vragen. Verder is de beeld-
kwaliteit vastgelegd in een 
zevental op elkaar afgestemde 
contracten. Zo staat in het koop-
contract dat de bewoner zelf 
geen onderhoud mag uitvoeren 
aan het casco, en zijn zaken als 
de kleur van het schilderwerk, de 
hoogte van de hagen en de keuze 
voor de erfscheidingen vastgelegd 
in de erfpachtregeling. Dit alles 
moet ertoe bijdragen dat de een-
heid in het beeld van het Blauwe 
Dorp behouden blijft. 

Ruimtelijk ontwerp WALarchitecten Planvorming en realisatie 2007 – 2010

Stichting Nijestee Blauwe Dorp in Groningen

Deze oudste arbeiderswijk in Groningen is in 1919 gebouwd als een bijzonder tuindorp, met ‘boerderijen’ 

die steeds vier rug-aan-rugwoningen bevatten en 120 ‘randwoningen’. Het geheel is de afgelopen jaren 

grondig gerenoveerd. Het aanvankelijke idee was om de kleine randwoningen samen te voegen om ze 

geschikt te maken voor gezinnen, maar uiteindelijk is hiervan afgezien. Er bleken namelijk prima starters-

woningen van te maken. De rug-aan-rugwoningen waren al eind jaren zeventig door samenvoeging 

aangepast aan de eisen der tijd.

 De jury was vol lof over het respect en de liefde waarmee opdrachtgever Nijestee de opgave ter 

hand heeft genomen. Dat geldt ook voor de manier waarop de bewoners bij het project zijn betrokken. 

De keuze om een deel van de woningen te bestemmen voor starters viel goed bij de jury. Een jurylid: 

‘Hier is gezegd: we laten de huizen gewoon zoals ze zijn, zodat er starters in kunnen. Soms is het goed 

om er niet als vanzelf van uit te gaan dat we die woningen altijd maar moeten aanpassen.’ Een ander 

jurylid wijst op het nieuwbouwelement dat aan de huizen kan worden vast gebouwd: ‘Heel subtiel.  

En ze hebben de vergunning voor het hele gebied meteen in één keer geregeld.’

Luchtopname Blauwe Dorp, Groningen

Kavelplan Blauwe Dorp, Groningen
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 1 – 2 Gerenoveerde boerderijwoning
 3  Lindenhof, Blauwe Dorp, circa 1915.  

Gemeentelijke woningbouw  
(boederijwoningen) achter het slachthuis.

 4 Boerderijwoningen, Lindenhof, 1983
 5 Woning voor renovatie

1
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4
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2

1

3

 1  WALarchitecten, gerenoveerde 
woningen, Wingerdhoek

 2 – 3  WALarchitecten, gerenoveerde 
woningen

WALarchitecten, v.b.n.o. voorgevel, zijgevel en  
plattegrond gerenoveerde woning
1 Hal
2 Woonkamer
3 Keuken
4 Douche
5 Toilet
6 Berging

1 1

2 2

3
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Juryoordeel

De Zeeheldenbuurt is een van de 
arbeidersbuurten die de 
Gemeentelijke Woningdienst van 
Tilburg in de jaren twintig van  
de vorige eeuw liet bouwen.  
De Woningdienst is intussen 
geprivatiseerd en heet nu Tiwos. 
Samen met de gemeente ontwik-
kelde Tiwos in 2000 een plan om 
de wijk die bestaat uit de 
Zeeheldenbuurt, de Trouwlaan en 
de Uitvindersbuurt flink onder 
handen te nemen. De vernieuwing 
was gericht op een fysieke her-
structurering, betere leefbaarheid 
en een uitbreiding van de voor-
zieningen. De herstructurering 
moest er ook toe leiden dat er 
meer keuze zou komen dan uit-
sluitend goedkope huurwoningen. 
Met iets duurdere huurwoningen 
en koopwoningen kunnen mensen 
die willen verhuizen voor de buurt 
behouden blijven. En omdat een 
deel van de nieuwe woningen uit 
appartementen bestaat – de wijk 
had vroeger vrijwel uitsluitend 
grondgebonden eengezins-
woningen – kunnen ook ouderen 
er nu een geschikte woning  
vinden. 

 Nadat architectenbureau DAT 
een globaal wijkontwikkelings-
plan had opgesteld, kreeg een 
aantal ontwerpbureaus de kans 
zich te presenteren met een visie 
op de wijk en op de omgang met 
de bewoners. De Zwarte Hond 
maakte de meeste indruk met 
een grondige analyse van het 
wijkontwikkelingsplan en een 
voorstel om er een eigentijdse 
woonbuurt van te maken, maar 
wel op basis van de bestaande 
architectuur. Het bureau kreeg de 
opdracht om een stedenbouw-
kundig plan te ontwikkelen en 
vervolgens ook een deel van de 
nieuw te bouwen woningen te 
ontwerpen.
 Voor een specifiek onderdeel, 
een nieuw Multifunctioneel 
Activiteitencentrum (MFA),  
hield de gemeente een afzonder-
lijke selectieprocedure. Op grond 
daarvan werd de ontwerp-
opdracht verleend aan Atelier 
PRO, dat van Tiwos vervolgens 
ook de opdracht kreeg voor een 
aantal appartementengebouwen 
in de directe nabijheid. Op deze 
manier was een architectonische 

eenheid met het MFA gewaar-
borgd. 
 In totaal zijn 398 woningen 
gesloopt, waarvoor 367 nieuw-
bouwwoningen in de plaats zijn 
gekomen. 242 woningen zijn 
gerenoveerd naar een ontwerp 
van Van der Geld & Partners.  
De gevolgen van een eerdere 
renovatie in de jaren zeventig, 
waarbij de waardevolle oorspron-
kelijke architectuur sterk was 
aangetast, werden hierbij groten-
deels ongedaan gemaakt: de 
woningen zijn in hun oorspronke-
lijke luister hersteld. 
 Bij de herstructurering van 
woongebieden is het altijd moei-
lijk om de bewoners voor de wijk 
vast te houden. Als de eerste 
mensen hun woningen moeten 
verlaten, zijn er immers nog geen 
nieuwe of gerenoveerde woningen 
beschikbaar om naartoe te ver-
huizen. En twee keer verhuizen  
is voor velen iets te veel van het 
goede. Door een ontwikkeling in 
fasen kon een deel van de bewo-
ners toch rechtstreeks van de te 
slopen woning naar hun nieuwe 
huurwoning verhuizen.

 Gedurende het hele proces zijn 
de bewoners nauw bij de gang 
van zaken betrokken geweest. 
Dat gebeurde door middel van 
een ‘klankbordgroep’, die weer 
was vertegenwoordigd in de 
stuurgroep. Dat de herstructure-
ring emoties in de volkswijk zou 
oproepen was onontkoombaar, 
maar uiteindelijk werd men het 
zonder tussenkomst van een 
rechter eens. Een ruimhartige 
financiële vergoeding (ook voor 
voorzieningen die de huurders 
zelf in hun woning hadden aan-
gebracht) was daarbij behulp-
zaam. 
 Ook het openbaar gebied is op 
de schop gegaan. Het uitgangs-
punt was ‘meer lucht, licht, groen 
en ruimte’, wat onder meer resul-
teerde in een eenvoudiger straten-
patroon met meer speelplekken 
voor de kinderen en minder 
geparkeerde auto’s. Bewoners 
parkeren nu op afgesloten binnen-
terreinen, alleen bezoekers  
parkeren nog op straat. De lagere 
bebouwingsdichtheid die hiervan 
het gevolg was, kon gefinancierd 
worden doordat Tiwos en de 

gemeente elk een bedrag van tien 
miljoen euro beschikbaar hadden 
gesteld voor ‘onrendabele’ inves-
teringen. Een en ander was vast-
gelegd in de samenwerkingsover-
eenkomst tussen de gemeente en 
de woningcorporatie, waarin ook 
de verantwoordelijkheden en  
de risico’s werden afgebakend. 
Zo heeft de gemeente de grond-
exploitatie voor haar rekening 
genomen en is Tiwos verantwoor-
delijk voor de opstalexploitatie.

Ruimtelijk ontwerp DAT, De Zwarte Hond, Atelier PRO, Van der Geld & Partners Planvorming en realisatie 2001 – 2009

Tiwos Herstructurering Zeeheldenbuurt in Tilburg 

Een Tilburgse arbeidersbuurt uit de jaren twintig werd grondig onder handen genomen. Meer dan de 

helft van de woningen werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw, de overige werden gerenoveerd. 

Ook vonden er enkele stedenbouwkundige aanpassingen plaats en werd de openbare ruimte opnieuw 

ingericht. 

 De jury achtte de stadsvernieuwing in de Zeeheldenbuurt in vrijwel alle opzichten geslaagd.  

De opdrachtgever en de ontwerpers hebben begrepen dat hier geen spektakel werd gevraagd, maar 

zorgvuldige interventies met respect voor het bestaande. Zo is het nieuwe stedenbouwkundige plan 

dicht bij de oorspronkelijke opzet gebleven en blijken oud en nieuw wonderwel bij elkaar te passen.  

Een jurylid trof hier zelfs weer de klassieke volkshuisvestingsmentaliteit aan: ‘Je moest eens weten wat 

voor gribus het hier was. Hier is weer ouderwets sprake van verheffing van het volk!’ 

 Het werd de jury alleen niet duidelijk in hoeverre de opdrachtgever een bijzondere rol heeft gespeeld. 

De Tilburgse woningstichting Tiwos heeft haar taken zorgvuldig en naar behoren vervuld, met veel  

aandacht voor de positie van de bewoners. Er is onmiskenbaar sprake van goed opdrachtgeverschap – 

maar daarmee is het nog niet meteen ‘uitzonderlijk’ opdrachtgeverschap. 

Luchtopname Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Zeeheldenbuurt, Tilburg, juli 2011

De Zwarte Hond, situatie  
herstructurering (boven) en kaart 
openbare ruimten (onder) 
Trouwlaan, Uitvindersbuurt en 
Zeeheldenbuurt
Nieuwbouw De Zwarte Hond
Nieuwbouw Atelier PRO
MFA Het Zuiderkwartier
Renovatie Van der Geld & Partners

Groene singels
Pleinen
Straten met bomen
Straten zonder bomen
Straten met bijzondere bomen
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1  Atelier PRO, voor- en zijgevel MFA  
Het Zuiderkwartier 

2  De Zwarte Hond, nieuwbouw  
Gerard Mercatorstraat

3  Atelier PRO, interieur MFA  
Het Zuiderkwartier 

4  Speeltuin Wassenaerlaan

1
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3
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1  Openbare ruimte met sport- en speelterrein Trompstraat / Wassenaerlaan
2  Atelier PRO, woningbouw Wassenaerlaan / Pastoor Vroomansstraat
3  Straatbeeld renovatie en nieuwbouw Jan van der Heijdenstraat, gezien vanaf 

Laurens Kosterplein

1 3

2
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Juryoordeel

In de geschiedenis van de 
Nederlandse stedenbouw neemt 
de Rotterdamse wijk Pendrecht 
een bijzondere plaats in. Hier 
heeft stedenbouwkundige  
Lotte Stam-Beese in het begin 
van de jaren vijftig voor het eerst 
het baanbrekende principe van  
de stempelstructuur toegepast. 
De wijk is samengesteld uit 
‘stempels’ met steeds dezelfde 
opbouw: verschillende bouw-
vormen, zowel flats als eengezins-
woningen, zijn volgens een vast 
stramien rond een gemeenschap-
pelijke tuin gegroepeerd. 
 Door die bijzondere steden-
bouwkundige opzet heeft 
Pendrecht in binnen- en buiten-
land altijd sterk in de belangstel-
ling gestaan. Dit heeft niet kunnen 
verhinderen dat de wijk na een 
halve eeuw ernstige tekenen van 
slijtage ging vertonen. Zowel de 
woningen als de inrichting van de 
openbare ruimte voldeden niet 
meer aan de eisen van de tijd. 
Ook was het woningaanbod, met 
vrijwel uitsluitend goedkope 
huurwoningen, te eenzijdig 
geworden. Het was reden om de 

wijk ingrijpend onder handen te 
nemen. Eerst was het noordelijk 
deel van Pendrecht aan de beurt, 
waar inmiddels een uitgebreid 
programma van nieuwbouw en 
renovatie tot stand is gebracht. 
De eerste grote gebiedsontwikke-
ling in het zuidelijk deel betreft 
een langgerekte strook van 150 
bij 1200 meter, die de benaming 
‘De Tuin op het Zuiden’ heeft 
gekregen.
 Woningcorporatie Woonstad 
Rotterdam neemt de totale 
gebiedsontwikkeling voor haar 
rekening, inclusief de grond-
exploitatie. Als de gebiedsontwik-
keling voltooid is, wordt het 
openbare gebied weer overge-
dragen aan de deelgemeente 
Charlois. Dat neemt niet weg dat 
de gemeente en de deelgemeente 
ook gedurende de herstructurering 
nauw bij het proces betrokken 
zijn. Zo treedt de deelgemeente, 
die uiteindelijk ook het beheer 
van het openbare gebied voor haar 
rekening neemt, op als mede-
opdrachtgever voor het ontwerp 
van de buitenruimte, dat is toe-
vertrouwd aan Studio Diekema. 

 Het stedenbouwkundig ont-
werp van De Tuin op het Zuiden is 
gemaakt door Endry van Velzen 
(De Nijl Architecten), die geldt als 
dé expert op het gebied van her-
structurering van woonwijken uit 
de periode van de wederopbouw. 
Van Velzen heeft al vaker bewezen 
dat hij als geen ander in staat is 
om plannen te maken voor 
naoorlogse woongebieden waarin 
het respect voor de oorspronke-
lijke stedenbouwkundige struc-
tuur vooropstaat.
 Terwijl vrijwel alle eengezins-
woningen zijn blijven staan, zijn 
de meeste portiekflats gesloopt. 
De flatgebouwen die wel zijn 
gehandhaafd, zijn ingrijpend 
gerenoveerd. Boven elkaar  
liggende appartementen zijn 
samengevoegd tot in totaal 150 
maisonnettes. Op de plaatsen 
waar de gesloopte flats stonden 
komen uiteindelijk 350 nieuwe 
eengezinswoningen, alsmede 
twee complexen met in totaal  
150 huurappartementen, voor-
namelijk voor ouderen.
 De Tuin op het Zuiden is op--
gedeeld in twee deelgebieden.  

In het oostelijke deel, de Tien-
gemetenbuurt, is een aanzienlijk 
deel van de oorspronkelijke 
bebouwing blijven staan. Het 
betreft eengezinswoningen 
(waarvan een deel is opgeknapt) 
en enkele portiekflats. De verkave-
ling blijft bij de vernieuwing  
grotendeels gehandhaafd. In het 
westelijke deel, de Ossenisse-
buurt, is de bestaande bebouwing 
bijna helemaal gesloopt. Voor de 
nieuwbouw heeft De Nijl een 
verkavelings opzet ontwikkeld die 
opnieuw uitgaat van ‘stempels’: 
drie rijen eengezinswoningen 
rond een binnentuin. Het parke-
ren vindt zo veel mogelijk plaats 
op eigen terrein of in een parkeer-
garage onder de nieuwe apparte-
mentengebouwen. Hierdoor is 
het mogelijk de woonomgeving 
groen en autoluw te houden. 
 Naast het stedenbouwkundig 
plan voor het hele gebied heeft 
De Nijl Architecten ook een twee-
tal appartementencomplexen 
ontworpen. De andere nieuw-
bouwprojecten zijn van de hand 
van Roggeveen & Piso Architecten 
en Geurst & Schulze. De ontwer-

pen zijn getoetst aan een wel-
standsparagraaf die is gebaseerd 
op de beeldkwaliteit zoals die is 
vastgelegd in het stedenbouw-
kundig plan. 

Ruimtelijk ontwerp De Nijl Architecten; Studio Diekema; Roggeveen & Piso Architecten; Geurst & Schulze;  
Van Schagen architekten Planvorming en realisatie 2007 – 2013

Woonstad Rotterdam De Tuin op het Zuiden  
in Rotterdam

Een strook van 150 bij 1200 meter in de Rotterdamse wijk Pendrecht wordt flink onder handen genomen. 

Het overgrote deel van de portiekflats wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw; in de resterende 

flatgebouwen zijn woningen samengevoegd tot maisonnettes. De eengezinswoningen zijn gehandhaafd, 

waarbij een aantal een grondige opknapbeurt heeft gekregen. 

 De jury had veel waardering voor het stedenbouwkundig plan van De Nijl. Dat getuigt van groot 

respect voor de oorspronkelijke opzet, met de voor Pendrecht zo karakteristieke stempels. ‘Met de nieuwe, 

subtiele stempeling is Endry van Velzen [ontwerper van De Nijl] heel dicht bij het DNA van de wijk 

gebleven’, zei een jurylid. Een ander was het daar van harte mee eens: ‘Heel goed dat ze niet hebben 

gezegd: zulke stempels doen we niet meer in deze tijd. Dat ze nu eens niet zijn gegaan voor gesloten 

bouwblokken met een hekje.’

 Bij het opdrachtgeverschap werd door een van de juryleden wel een kanttekening gemaakt: ‘Ik miste 

in dit verhaal een visie op het vernieuwen van de buurt. Het heeft niet de gelaagdheid die je in veel andere 

inzendingen wel tegenkomt, waar ook het sociale, het culturele en de voorzieningen in zitten. Bij De Tuin 

op het Zuiden is het allemaal erg bouwkundig.’

Luchtopname Pendrecht, Rotterdam met inpassing stedenbouwkundige 
strip naar ontwerp van De Nijl Architecten

Luchtopname Pendrecht, Rotterdam, gebouwd in de jaren vijftig,  
met kader rondom plangebied De Tuin op het Zuiden
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1  De Nijl Architecten, perspectief stedenbouwkundig 
plan De Tuin op het Zuiden, Pendrecht

2  Nieuwbouw Dinteloordstraat
3  Nieuwbouw Burghsluissingel

3

2

1

De Nijl Architecten, schema sloop en  
renovatie bebouwing De Tuin op het Zuiden
Sloop
Renovatie
Handhaven

Appartementen
Gestapelde maisonnette
Eengezinswoningen lessenaarsdak
Eengezinswoningen zadeldak
Bestaand
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1  Transformatiezone Ossenissebuurt
2  Nieuwbouw Ossenissebuurt
3  Renovatie en nieuwbouw Tiengemetenbuurt
4  Nieuwbouw Ossenissebuurt

1

2

3

4



Alle inzendingen
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5
Ymere 
Noordermare 
atelier DUTCH;  
Mulleners + Mulleners 
architecten

6
Far West 
Postjesweg Noord 
Vera Yanovshtchinsky architecten 
B.V.; Hollandsgroen Tuin- en 
landschapsarchitecten

7
Samenwerkende consortia  
op IJburg 
Rieteiland Oost 
Buro Lubbers

8
Gemeente Amsterdam; 
Universiteit van Amsterdam; 
NWO 
Science Park Amsterdam 
KCAP Architects&Planners; 
Karres en Brands 
landschapsarchitecten

Assen 

9
Provincie Drenthe 
Het nieuwe Drents Museum 
Designed by Erick van Egeraat

Barendrecht 

10
Gemeente Barendrecht 
Regiopark IJsselmonde, 
Zuidpolder 
SLAG b.v.

Berkel en Rodenrijs 

11
Staalblauw Berkel Grond C.V. 
De Meerpolder 
Quadrat; Steenhuis Bukman 
Architecten; MaccreanorLavington 
Architects; FARO architecten;  
De Zwarte Hond; VVKH 
Architecten; Van Tilburg; 
Tegnestuen Vandkunsten 

Bladel 

12
Woningstichting De Zaligheden 
Appartementen Bertus 
Aafjeshof Bladel 
Van Asten Doomen Architecten 
BNA; EK stedenbouw–landschap; 
Civil Support

Breda 

13
AM 
Drie Hoefijzers 
diederendirrix;  
Spring architecten;  
Gulikers Architecten; 
Architectenbureau Snoeren

14
Vitalis WoonZorg Groep 
Landgoed De Klokkenberg 
Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten; 
SATIJNplus Architecten

Bruinisse 

15
Den Daas Recreatie 
Jachthaven Bruinisse 
Attika Architekten

Ingezonden projecten

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

Vijf projecten werden niet beoordeeld omdat ze volgens de jury in onvoldoende mate waren gerealiseerd. Het betreft
de inzendingen 25, 27, 33, 37 en 39. Ze zijn doorverwezen naar een volgende ronde gebiedsontwikkeling. Ook de 
inzending Leerpark Dordrecht, die al was ingezonden voor de Gouden Piramide 2007, is doorverwezen naar een 
volgende ronde.
De inzendingen 9 en 12 zijn niet beoordeeld omdat de jury ze heeft aangemerkt als architectuurprojecten. Ze kunnen  
in 2012 meedoen met de Gouden Piramide, wanneer het thema weer ‘architectuur’ zal zijn.

Aalsmeer 

1
Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. 
Green Park Aalsmeer
Enno Zuidema Stedebouw; 
H+N+S Landschapsarchitecten

Amersfoort 

2
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst 
De Brink 
KuiperCompagnons;  
ir Doude van Troostwijk; 
Korteknie Stuhlmacher 
Architecten; ag nova architecten; 
CFC Architecten

Amsterdam 

3
Heijmans Vastgoed 
Het Funen
de Architekten Cie.;  
Landlab studio voor 
landschapsarchitectuur

4
De Alliantie en Stadsdeel  
Nieuw-West 
Jamboni
Onix; Arons en Gelauff 
Architecten; Wingender 
Hovenier Architecten; OD205 
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Groenlo 

27
Gemeente Oost-Gelre;  
provincie Gelderland 
Beeldkwaliteitsplan  
De Grolse Linie 1627 
Landlab studio voor 
landschapsarchitectuur 

Groningen 

28
Stichting Nijestee 
Blauwe Dorp
WALarchitecten 

Haarlem 

29
Gemeente Haarlem, Ymere,  
Pre Wonen, Elan Wonen 
Delftwijk 
op ten noort blijdenstein 
architecten en adviseurs 

Harderwijk 

30
Gemeente Harderwijk 
Parkeergarage Houtwal, 
reconstructie Vitringasingel 
Strukton; Cofely; PRC B.V.; 
Arcadis

Hengelo 

31
Gemeente Hengelo 
Gezondheidspark Hengelo 
op ten noort blijdenstein 
architecten en adviseurs;  
SBH architecten + adviseurs;  
BCT Architecten; Valtos 
Architecten & Adviseurs

Burdaard 

16
Gemeente Ferwerderadiel 
Herstructureringsplan 
Burdaard 
TWA architecten

Cuijk 

17
Gemeente Cuijk; 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Ruimte voor Ruimte – Grontmij 
De Messemaker 
Grontmij Nederland B.V.

Delfgauw 

18
Uylenburg Beheer 
Buitengoed De Uylenburg 
Studio TILIA; Jos van de Lindeloof 
Tuin- en Landschaps-
architectenbureau

Delft 

19
Woonbron, gemeente Delft 
Poptahof
Molenaar & Van Winden 
architecten; Change.nl 
Architecten 

Den Helder 

20
Stichting Landschap  
Noord-Holland 
Het Nollenlandschap
Landschap Noord-Holland; 
Stichting De Nollen

Doetinchem 

21
Gemeente Doetinchem 
Masterplan Schil 
Projectbureau Schil

Eindhoven 

22
Gemeente Eindhoven 
Park Meerland 
atelier DUTCH

Emmen 

23
Provincie Drenthe 
Herstel Vaarverbinding  
Erica-Ter Apel 
Ingenieursbureaus van de 
provincies Drenthe en Groningen 
en van de gemeente Emmen 

Enschede, Hengelo 

24
Waterschap Regge en Dinkel 
Ecozuivering Kristalbad 
Abe Veenstra landschaps-
architect; Eelerwoude 

Goes 

25
Woningcorporatie RWS Partner 
in Wonen 
Masterplan Goes-West 
MAAT Architecten; Verplancke & 
Goethals Architecten

Gouda 

26
Woonpartners Midden-Holland 
’t Leliepark 
van Tilburg Ibelings von Behr 
architecten; van Hees tuin- en 
landschapsarchitectuur;  
Royal Haskoning 

32
Gemeente Hengelo; Van Wijnen 
Groep 
Hart van Zuid
diverse ontwerpers 

Hulst 

33
Gemeente Hulst 
De Nieuwe Bierkaai 
op ten noort blijdenstein 
architecten en adviseurs

Lelystad 

34
ASR Vastgoed Vermogensbeheer 
Wisselplein 
West 8 urban design & landscape 
architecture b.v.; Kraaijvanger 
Urbis; maak<architectuur; de 
Architekten Cie.

Noordenveld, Tynaarlo 

35
Gemeente Noordenveld, 
gemeente Tynaarlo 
Herinrichting Peize 
Royal Haskoning; Alterra; 
Arcadis; Dienst Landelijk Gebied

Noordwijk 

36
D-Winkels 
Hof van Noortwijck 
Architectenbureau Korbee 

Overbetuwe, Lingewaard, 
Arnhem 

37
Openbaar Lichaam Park 
Lingezegen 
Park Lingezegen 
Abe Veenstra landschaps-
architect; veenenbos en bosch 
landschapsarchitecten; Feddes /  
Olthof Landschapsarchitecten; 
Landlab studio voor 
landschapsarchitectuur
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Volendam 

49
Gemeente Edam-Volendam 
De Broeckgouw 
KuiperCompagnons

Winterswijk 

50
Gemeente Winterswijk en 
partners 
BOS
diverse ontwerpers

44
Gemeente Tilburg 
Quirijnboulevard 
Karres en Brands landschaps-
architecten; De Architecten-
werkgroep Tilburg; DKV; 
cepezed; Architectenburo JMW; 
Spring architecten

Ulft 

45
Gemeente Oude IJsselstreek 
Transitie fabrieksterrein DRU 
Subash Taneja en Rob Moritz; 
BügelHajema; gemeente 
Gendringen (nu: Oude 
IJsselstreek) 

Utrecht 

46
Stichting Mitros 
Het Kleine Wijk 
atelier DUTCH

47
Gemeente Utrecht 
Máximapark 
West 8 urban design & landscape 
architecture b.v.

Venlo 

48
Bedrijvenschap Businesspark 
Venlo GreenPark, provincie 
Limburg 
Venlo GreenPark 
Ruimtelijk ontwerp: Jo Coenen & 
Co; Jón Kristinsson

Papendrecht 

38
Gemeente Papendrecht; VORM 
Ontwikkeling; Bouwfonds 
Ontwikkeling 
Merwehoofd 
Rein Geurtsen & partners bureau 
voor stadsontwerp

Rotterdam 

39
Gemeente Rotterdam 
Dakpark Vierhavenstrip 
Butzelaar Van Son, Architecten; 
Buro Sant en Co; Vitibuck 
Architects; Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam; 
dS+V Gemeente Rotterdam

40
Woonstad Rotterdam 
De Tuin op het Zuiden
De Nijl Architecten;  
Studio Diekema 
Landschapsarchitectuur; 
Roggeveen & Piso Architecten; 
Geurst & Schulze architecten; 
Van Schagen architekten

41
Gemeente Rotterdam; 
deelgemeente Feijenoord; 
Woonstad Rotterdam; Proper-
Stok Ontwikkelaars 
Gebiedsontwikkeling 
Katendrecht 
Stadsontwikkeling

Tilburg 

42
Gemeente Tilburg 
Heuvel Tilburg 
Buro Sant en Co

43
Tiwos 
Herstructurering Zeeheldenbuurt
DAT; De Zwarte Hond;  
atelier PRO; Van der Geld & 
Partners 

Illustratieverantwoording projectenlijst (nummers verwijzen naar het projectnummer) 
AM / foto Lisette van de Pavoordt 13; Petra Appelhof 43; ASR Vastgoed Ontwikkeling; N.V. / foto Pieter Kers 34; 
Baakbeeld 44; Herald Besselink 4; Anneke Bloema, The Factory II 23; Maurice van den Bosch 42; Harm Botman 20; 
Bouwfonds Property Development B.V. 38; Karl-John Burgmans 12; D-Winkels / foto dehoogtefotograaf.nl 36;  
Paul Deelman 8; Hans Dekker 35; Carlo ter Ellen 32; Far West – Het Atelier 6; Gemeente Barendrecht 10;  
Gemeente Cuijk / foto Janneke Notermans 17; Gemeente Eindhoven 22; Gemeente Ferwerderadiel /  
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Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 1; Anneke Immink 30; Jachthaven Bruinisse 15; Kien Communicatie 50;  
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Ontwikkelaars 41; Rieteiland Oost / Buro Lubbers 7; SATIJNplus Architecten 14; Sanne Sprenger en Aviva Brouwer 46; 
Studio voor fotografie & AV Producties Willem Jan Kleppe, Assen 9; Studio TILIA 18; Dick Termijn en Rick Huisinga 47; 
Tilburg Ibelings von Behr architecten / foto Petra Appelhof 26; Venlo GreenPark 48; Cees de Vries 2; 
Woningcorporatie RWS Partner in Wonen / MAAT architecten 25; Ymere / foto Sjaak Al 5; Erwin Zijlstra 45
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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 2011 is ingezonden. 
Dit kan hebben geleid tot een zekere inconsistentie bij het behandelen van de verschillende projecten. 
Uitgever, redactie en organisatie zijn niet verantwoordelijk voor later gebleken onjuistheden of foute dan wel  
onvolledige vermelding van gegevens over de projecten van de inzenders.
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Succesvolle gebiedsontwikkeling is ondenkbaar zonder de visie, creativiteit, deskundigheid en bovenal 
bezieling van een opdrachtgever. Zijn of haar rol wordt zo belangrijk gevonden dat het Rijk er sinds 2003 
jaarlijks een prijs voor uitreikt: de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. In de 
even jaren beoordeelt een jury opdrachtgevers van architectuurprojecten, in oneven jaren staat gebieds-
ontwikkeling centraal. Gebiedsontwikkeling is dus het thema in 2011. De jury kreeg 51 inzendingen te 
beoordelen, waarvan ze er vijf nomineerde. Nadat ze deze vijf projecten – variërend van een park tot de 
transformatie van een voormalig bedrijfsterrein – had bezocht, kon de jury een winnaar voordragen.
 Deze winnaar en de overige nominaties worden in dit boek uitgebreid gepresenteerd, inclusief het 
juryoordeel. Ze worden aangevuld met een tiental andere inzendingen die het volgens de jury waard zijn 
om onder de aandacht te worden gebracht. Naast een verslag van het juryproces en een interview met 
de nieuwe rijksbouwmeester Frits van Dongen bevat deze publicatie drie bijdragen van gastauteurs. 
Anne Luijten schrijft over nieuwe verhoudingen in de gebiedsontwikkeling. Die leiden ertoe dat voor meer 
partijen, zoals de gebruikers, een plaats moet worden ingeruimd. Marlies Brinkhuijsen is van oordeel  
dat het bij recreatiegebieden nog te vaak gaat om de hoeveelheid groen, terwijl de aandacht eerder zou 
moeten uitgaan naar de kwaliteit ervan. Het duo Eric Frijters en Olv Klijn ten slotte voert een pleidooi 
voor ontwerpend onderzoek als antwoord op de huidige situatie van ‘permanente instabiliteit’.

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