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Voorwoord
Meer dan ooit zijn de ruimtelijke opgaven en uitdagingen verbonden met de transformatie 
van de stad en het landschap. Inbreiding, inpassing, renovatie, herbestemming en herontwikke-
ling staan daarbij centraal. Van gebouw tot stad en van weg tot landschap ligt de nadruk op 
‘het bouwen aan het bestaande’. Het is hier waar de opgaven samenkomen; vaak met een 
ingewikkelde samenhang in de tijd en dwars door ruimtelijke schaalniveaus heen.

Deze ontwikkelingsopgaven vereisen een fundamenteel andere aanpak. Van een generieke 
naar een meer specifieke benadering, voor groot- en kleinschalige projecten, toegespitst op 
de specifieke lokale of regionale opgave in samenhang met generieke maatregelen. Een ver-
schuiving van een topdownplanning naar een aanpak die adaptiever is, meer ruimte laat  
voor initiatieven op elke schaal en in vaak wisselende allianties. Het is een uitdaging voor alle 
partijen die actief zijn in de ruimtelijke ontwikkeling om met kleine stappen de grote opgaven 
aan te pakken. Dit vraagt om maatwerk en innovatieve oplossingen. Van het opdrachtgever-
schap en de opdrachtgever verlangt dit durf, doorzettingsvermogen en de flexibiliteit en het 
aanpassingsvermogen om te blijven laveren tussen de opgave, de andere actoren en het  
wispelturige proces.

Innovatie en creativiteit ontstaan daar waar belangen botsen en waar de opdrachtgever  
ontwerpers inzet om met anderen de toekomst te doordenken. In dit proces moet de 
opdrachtgever zichzelf opnieuw blijven uitvinden. Blijven refereren aan de concrete opgaven, 
posities innemen en wijzigen ten opzichte van de actoren en blijven anticiperen op de spel-
regels van het proces. De opdrachtgever centraal stellen, dat gebeurt nog steeds te weinig.  
Te vaak gaat het over het ontwerp, de waarschijnlijke onmogelijkheid van het proces, de late 
of vroege oplevering binnen of buiten een nijpend budget. Ontwerpopgaven zijn elke dag 
anders, de processen daarmee ook. De rollen en verantwoordelijkheden wisselen meer dan 
ooit. Publiek en privaat opdrachtgeverschap zijn, kortom, een vak apart. 

Een vak dat aandacht vraagt van de overheid: gemeenten, provincies en het Rijk. Met de 
Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013 – 2016 speelt de rijksoverheid daarop in. 
Het werkprogramma richt zich in het bijzonder op de urgente ontwerpopgaven en de complexe 
rollen en processen in de ruimtelijke ontwikkeling. Enerzijds committeert het Rijk zichzelf aan 
excellent opdrachtgeverschap en excellente projecten waarbij de eigen rol en verantwoorde-
lijkheden voorbeeldstellend zijn. Anderzijds ziet het een taak voor zichzelf bij het versterken 
van lokale en regionale ontwerpkracht en kwaliteit. Door ondersteuning van initiatieven  
van opdrachtgevers, ontwerpers, andere overheden, marktpartijen en particulieren, en door 
die ambitie te tonen waar het gaat om de inzet van ontwerp ten behoeve van kwaliteit en 
innovatie van de ruimtelijke ontwikkeling. 



De Actieagenda is een bundeling van eenvoudige maar doelmatige instrumenten en instellingen, 
want complexe opgaven vragen om eenduidige kaders. Doen wat moet, maar dan ook heel 
goed. De regels benutten en niet – vanuit onzekerheid – vervallen in het stapelen in voorwaar-
den en criteria. Europees aanbesteden mag nooit een excuus worden om het nóg ingewikkel-
der te maken! Een overzichtelijk, eenvoudig en afrekenbaar proces met heldere criteria en 
procedures, dat ten volle ingezet wordt voor innovatie in samenwerkingsverbanden, ontwerp-
oplossingen en meer. Dat is de spanning en dat is de opgave.

De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Dit jaar is de tiende 
editie. De prijs stimuleert goed opdrachtgeverschap en geeft een positieve aandacht aan het 
ontwerp en de opdrachtgever. De prijs blijft winnen aan statuur en herkenbaarheid in zowel 
de vakwereld, als onder opdrachtgevers en geïnteresseerde burgers. Erkenning en publiciteit 
zijn welkome effecten voor de winnende opdrachtgever. Ook draagt de media-aandacht voor de 
Gouden Piramide bij aan een grotere bekendheid van architectuur in het algemeen. De Rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap had, heeft en houdt de komende vier jaar een stevige 
positie in het beleid voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het winnen van de prijs daagt 
uit om het goede opdrachtgeverschap niet alleen te verbeteren en werkelijk te internaliseren 
in de eigen organisatie, maar ook om een echte ambassadeur te zijn of te worden.

De ronde 2012 heeft, zelfs in deze periode van crisis, veel interessante opdrachtgevers en  
projecten opgeleverd. Hoewel het aantal inzendingen lager ligt dan bij andere (architectuur)-
rondes, is het niveau onverminderd hoog. Door de jury – onder voorzitterschap van Rijks-
bouwmeester Frits van Dongen – is het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO – KNAW) in 
Wageningen voorgedragen als winnaar van de Gouden Piramide 2012. Voor de juryleden is 
directeur Louise Vet met haar team de onbetwiste nummer één. In het juryverslag staat waarom: 
‘Het heeft alle ingrediënten die bij een winnaar horen: een gedreven opdrachtgever die niet 
alleen over de bestuurlijke kwaliteiten beschikt om het proces in goede banen te leiden,  
maar die van meet af aan een visie koestert die haar de moed geeft om als het erop aankomt 
ongebaande paden te betreden. Daarbij is ze erin geslaagd de vonk van haar enthousiasme  
en volharding op iedereen die bij het project betrokken was over te dragen.’

De ministeries van Infrastructuur en Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijven 
van harte de conclusie van de jury dat de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap,  
de Gouden Piramide 2012, gaat naar het Nederlands Instituut voor Ecologie.

Henk Ovink,  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
directeur Ruimtelijke Ontwikkeling
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 Een andere historische vergelijking die zich opdringt, is die tussen de zeventiende eeuw, 
onze ‘echte’ Gouden Eeuw, en de twintigste eeuw als de Gouden Eeuw van architectuur en 
stedenbouw. In dit geval is het een vergelijking waaruit we vooral lessen zouden moeten 
trekken. Op de eerste Gouden Eeuw volgde een lange periode van stagnatie en zelfs verval. 
Na de zeventiende eeuw heeft Nederland twee eeuwen min of meer stilgelegen. We kunnen 
er niet omheen dat nu ook de Gouden Eeuw van de Nederlandse architectuur en stedenbouw 
voorbij lijkt te zijn. Geen sector is zo hard getroffen door de financiële crisis die zich vanaf 2007 
voltrekt als de bouw. Als gevolg daarvan is de werkgelegenheid voor architecten en steden-
bouwkundigen sterk afgenomen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ons opnieuw jaren 
van verval te wachten staan. Naast terechte zorgen zijn er immers lichtpunten. De oogst van de 
Gouden Piramide van 2012 toont dat aan. Dat er minder inzendingen zijn dan in de afgelopen 
jaren, was te verwachten. Maar het is hoopgevend dat de kwantitatieve teruggang niet gepaard 
lijkt te gaan met een afname van de kwaliteit. Die was zeker niet minder dan tien jaar geleden, 
bij de eerste Gouden Piramide.

Hergebruik

Wel is duidelijk dat de opgaven veranderen. Zo is de vinex-operatie zo langzamerhand voltooid, 
waarmee de tijd van grote stadsuitbreidingen voorbij lijkt. Die Vinex was voor velen één grote 
verdienmachine – voor gemeenten, voor aannemers, voor wegenbouwers... Nu daar een eind 
aan is gekomen, beseffen we dat overal in Nederland tal van ongebruikte gebouwen staan en 
dat hun aantal voorlopig alleen maar zal toenemen. De nadruk zal daarom steeds meer moeten 
liggen op hergebruik – niet alleen van gebouwen, maar ook van gebieden. Op zich is de aandacht 
voor hergebruik niet nieuw. In de jaren tachtig sprak Herman Hertzberger al over het wonen in 
voormalige kerken en liet Van Stigt zien hoe je die kerken een multifunctionele bestemming 
kon geven. In de jaren negentig heb ook ik me beziggehouden met herbestemmingsprojecten, 
zoals de voormalige textielfabriek Tricot in Winterswijk. De herontwikkeling van Het Funen in 
Amsterdam kan eveneens als een vorm van herbestemming worden aangemerkt.
 Het verschil met nu is dat die eerste herbestemmingsprojecten een incidenteel karakter 
hadden. In de huidige tijd is herbestemming echter bittere noodzaak. De leegstand van kantoor-
gebouwen blijft toenemen. Het heeft ook te maken met de terugkeer naar de stad. Al die 
oude industriecomplexen, die zich vroeger net buiten de stad bevonden, liggen er nu middenin. 
 Bij herbestemming hoeft het lang niet altijd over wonen te gaan. Zo bekijk ik nu met het 
atelier Rijksbouwmeester hoe we een pilot kunnen maken om die acht miljoen vierkante 
meter kantoren die leegstaan te gebruiken voor de voedselvoorziening. En dan niet de urban 
agriculture van groentetuintjes op de daken, maar binnen, op een grootschalige en innovatieve 
manier. Daarmee zouden we groenten en andere producten kunnen telen vlak bij de plaats 
waar ze geconsumeerd worden. Als zoiets zich zou doorzetten, krijgen we in de steden een 
heel nieuw soort economie.

Ambachtelijk

De crisis kan op meer gebieden aanzetten tot veranderingen en nieuwe perspectieven. Zo zou 
het feit dat opdrachtgevers minder te besteden hebben wel eens ten koste kunnen gaan van 
de managementbureaus. Je kunt je afvragen of dat een verlies is. Doordat het bouwproces 
steeds gecompliceerder werd, voorzagen de managers in een behoefte; ze konden er goed 

Dit jaar wordt voor de tiende keer de Gouden Piramide uitgereikt. Ik prijs me gelukkig dat ik 
bij deze jubileumeditie als Rijksbouwmeester voor het eerst als voorzitter van de jury mag 
optreden. Het mag curieus worden genoemd dat ik bij de eerste Gouden Piramide, in 2003, 
ook lid was van de jury. Als ‘gewoon’ jurylid kon ik toen meestemmen – iets waar de voorzitter 
zich uit hoofde van zijn functie van moet onthouden. Ik leg mij daar graag bij neer, temeer 
omdat er weinig boeiender is dan leiding te geven aan de beraadslagingen.

Woningwet

In tien jaar tijd is er veel veranderd. Kort na de eeuwwisseling ging het nog crescendo met het 
bouwen. Weliswaar had het einde van de dotcom bubble al voor een kortstondige economische 
stagnatie gezorgd, maar die leek nog nauwelijks een weerslag te hebben op de bouwproductie. 
Hoewel de twintigste eeuw net voorbij was, leefden we nog steeds in wat in mijn ogen de 
Gouden Eeuw van de Nederlandse architectuur en ruimtelijke ordening is. Die Gouden Eeuw is 
niet precies in 1900 tot leven gekomen. Wat mij betreft laten we haar beginnen in 1902 – het jaar 
dat de Woningwet in werking trad. Die legde immers de basis voor de ongekende bloei van de 
volkshuisvesting, die tot ver over de grenzen werd bewonderd. De strekking van de Woningwet 
ging veel verder dan alleen het bouwen van woningen. Er stond ook in dat woningbouw altijd 
ingebed moest zijn in een stratenplan of een stedenbouwkundig kader. De enorme bouw-
productie die door de wet op gang kwam, heeft in Nederland de experimenteerdrift in de  
stedenbouw in werking gezet. Ook buiten de directe sfeer van de volkshuisvesting zorgde de 
Woningwet voor een klimaat waarin op een goede en doordachte manier het bouwen als een 
vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van de overheid werd beschouwd. Soms was het 
beleid misschien wat zwalkend: het ene moment moesten we de stad uit, dan weer de stad 
in, of kregen we de opdracht van de gebundelde deconcentratie. Maar uiteindelijk kwam toch 
de hele wereld bij ons kijken hoe we het deden. 
 Dat we echt over een Gouden Eeuw kunnen spreken, en niet over een toevallige opeenvol-
ging van architectonische en stedenbouwkundige hoogtepunten, is te zien aan de opvallende 
overeenkomsten tussen twee mijlpalen van wat we tegenwoordig gebiedsontwikkeling  
noemen. Ze zijn in twee heel verschillende perioden tot stand gekomen: de eerste in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw, de tweede in de jaren negentig. Ik doel op het Plan Berlage 
voor Amsterdam Nieuw-Zuid en de wijk Céramique in Maastricht, die tot stand is gekomen 
onder supervisie van Jo Coenen. Céramique is weliswaar niet zo groot als Nieuw-Zuid, maar 
ze hebben identieke kenmerken. In beide gevallen zijn de ingrediënten voor hun succes  
goeddeels dezelfde: niet alleen visionaire stedenbouwkundigen, maar ook sterke wethouders 
(Wibaut in Amsterdam, Weevers in Maastricht) en daadkrachtige ambtenaren. Een van hun 
belangrijkste kwaliteiten was dat ze zorgden voor continuïteit – een essentiële voorwaarde 
om zulke ingrepen in de stad succesvol te laten zijn.

Na de Gouden Eeuw
Frits van Dongen, Rijksbouwmeester
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Het aantrekkelijke voor de opdrachtgever is in zo’n geval dat hij geen standaardwoning van 
een projectontwikkelaar hoeft af te nemen. In plaats daarvan kunnen er bijvoorbeeld lege  
casco’s worden gebouwd van vijf meter hoog, zes meter breed en achttien meter diep.  
De opdrachtgevers kunnen die dan, samen met de architect, zelf invullen op de manier die  
ze willen. 

Kunst van het verbinden

Architectuur als kunst van het verbinden. Dat koos het College van Rijksadviseurs in 2011,  
kort voor mijn aantreden als Rijksbouwmeester, min of meer als motto voor het te ontwikkelen 
architectuurbeleid. Ik vind dat een prachtige formulering. Ze laat zien dat ontwerpen veel  
verder gaat dan het grafisch vormgeven van gebouwen en dat we meer oog moeten krijgen 
voor de conceptuele inhoud. Verbinden betekent het leggen van contacten – letterlijk en 
figuurlijk. Contacten tussen mensen, tussen diensten, tussen gebieden, en niet in de laatste 
plaats tussen functies, zoals bij het multifunctionele bouwen waarvoor ik hierboven al heb 
gepleit. We moeten de integraliteit zien terug te krijgen die we in de planning zijn kwijtgeraakt. 
Wat ooit één systeem was, is uit elkaar getrokken. We hebben de woongebieden en de  
werkgebieden van elkaar gescheiden en het groen hebben we zo veel mogelijk apart gezet. 
 In de tijd dat met het bouwen nog snel geld kon worden verdiend, waren er maar weinig 
prikkels voor ontwerpers en opdrachtgevers om zich met zulke zaken bezig te houden. Men had 
vooral oog voor rationaliseren, mechaniseren en optimaliseren. Ik vergelijk het met de productie 
van brood. Omdat de mensen blijven terugverlangen naar dat heerlijke brood van vroeger, 
kreeg je het Vlaamsch Broodhuys, waar het brood weer op een ambachtelijke manier wordt 
gebakken. We zouden in het bouwen een vergelijkbare ontwikkeling moeten hebben, met 
ruimte voor vakmanschap gericht op geïndividualiseerd bouwen, bij voorkeur collectief. Je krijgt 
dan eenheid in verscheidenheid. Tenslotte is de grachtengordel daar wereldberoemd mee 
geworden. 
 Opdrachtgeverschap ‘van onderen af’. Het zou wel eens de volgende tien jaar Gouden 
Piramide kunnen gaan kleuren. Een reden temeer om – al weten we dat we op tal van gebieden 
stappen terug zullen moeten doen – de toekomst blijmoedig tegemoet te blijven treden.

Frits van Dongen is architect en stedenbouwkundige. Op 1 augustus 2011 trad hij aan als Rijksbouwmeester.

geld aan verdienen. Veel opdrachtgevers, zeker als ze geen of weinig ervaring hebben, menen 
echter ten onrechte dat ze er altijd een managementbureau tussen moeten zetten. Helemaal 
onbegrijpelijk is dat niet, ze hebben namelijk steeds meer te maken gekregen met het mijden 
van risico’s. Het managementbureau zegt: geld en planning – wij lossen het voor u op.  
Het gevolg is dan vaak een grotere afstand tegenover de architect.
 Ook de architectuuropleidingen zouden zich minder gelegen moeten laten liggen aan 
management. En weer meer aandacht geven aan de ambachtelijke kant van het vak. Ik heb  
in de jaren zestig nog een brede opleiding genoten, maar in de loop der tijd is die steeds  
specialistischer geworden. Men was namelijk van oordeel dat studenten vooral moesten  
worden voorbereid op hun productietaak. Ik heb de gewoonte om jonge architecten die bij 
mij willen komen werken, te vragen naar hun eerste ontwerpoefening. Dan krijg je soms als 
antwoord: een cultureel centrum. Door een student die nog maar net van de middelbare 
school af is! Mijn eerste oefening was nog gewoon een vissershut. 
 Als reactie heb ik in een ver verleden met Carel Weeber, Pi de Bruijn en Umberto Barbieri 
het curriculum geschreven voor het Durand Instituut – de postdoctorale opleiding die er nooit 
is gekomen (in plaats daarvan kregen we het Berlage Instituut). Ons curriculum was gebaseerd 
op de kern van het ambacht. Barbieri, die in Venetië had gestudeerd, vond het vreemd dat 
studenten in Nederland al in hun eerste jaar met ontwerpen bezig waren. Wat hem betreft 
zouden ze zich eerst moeten verdiepen in de geschiedenis van de architectuur – voorlopig nog 
niet zelf ontwerpen, maar bestaande gebouwen natekenen en analyseren. 
 Bij het herbestemmen van bestaande gebouwen is die groeiende vraag naar vakmanschap 
extra actueel. Dat geldt niet alleen voor architecten en stedenbouwkundigen. Het gaat evenzo 
om de mensen die op de bouwplaatsen werken. Je komt dan eerder terecht bij kleinere bouw-
bedrijven die dat ambacht nog in huis hebben. En er is weer behoefte aan technische scholen 
die de mensen daarvoor opleiden. 

Culturele component

Ik hoop dat we in dit tijdsgewricht weer meer belangstelling krijgen voor de culturele compo-
nent van het bouwen. Daar hoort herbestemmen bij. En voor zover er nog nieuw wordt 
gebouwd, doe dat dan multifunctioneel. We moeten af van die scheiding in functies. Vaak is die 
al in de bestemmingsplannen vastgelegd, maar het is heel goed mogelijk om bestemmings-
plannen te maken die veel meer openlaten. Voor de kaarten in de bestemmingsplannen moet 
er dan misschien een nieuwe kleur komen om gebieden aan te geven waar alles kan; je zou 
daarbij nog wel bepaalde verhoudingen kunnen vastleggen. 
 Het belangrijkste middel om gebouwen multifunctioneel te maken is flexibiliteit. Zo zou 
je om te beginnen de constructie tussen de gevels vrij kunnen laten, dus geen dragende binnen-
wanden meer. En dan niet de standaardhoogte van 2,40 meter uit de woningbouw, maar  
de gemiddelde verdiepinghoogte van kantoren, van pakweg 3,30 meter. Dat levert zowel 
prachtige woningen als goede werkruimten op. 
 Een andere hoopvolle ontwikkeling is het collectief opdrachtgeverschap. Op verschillende 
plaatsen, onder meer in Almere, zijn al interessante voorbeelden te vinden van mensen die 
gezamenlijk een aantal woningen laten bouwen. Op zo’n moment ligt er voor architecten  
een uitdaging om hun werkterrein te verbreden. Als ze dat goed doen, is er helemaal geen 
ontwikkelaar of bouwmanagementbureau meer bij nodig. Dan is het namelijk de architect die 
optreedt als intermediair tussen de gezamenlijke opdrachtgevers en het bouwproces.  
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een circuit voor een van de grootste mondiale wielerevents weet te maken (de eerste etappe 
van de Giro). En en passant haar inwonertal verdubbelt met eenzelfde aantal bezoekers.  
Wat als dat enorme organisatievermogen eens zou worden ingezet voor de tijdelijkheid?  
Het is namelijk een goedkoop en effectief stedenbouwkundig instrument.’ 
Temp. heeft het bij tijdelijk gebruik over improvisatie. In Amerika hoor je ook wel de term 
‘tactische stedenbouw’. Een activistisch element zit er zeker in, volgens critica en blogger 
Mimi Zeiger in een artikel hierover in de New York Times: ‘We’re doing these things to combat 
the slowness of government.’ 

Pop-up stores

Tijdelijk gebruik, en al helemaal hergebruik, is actueel vanwege de economische crisis, maar 
Nederland heeft er ook een lange traditie in. Op het Amsterdamse Amstelveld zou in de 
zeventiende eeuw een reusachtige kerk worden gebouwd, formaat Westerkerk. In afwachting 
daarvan is er in 1668 de kleine witte houten Amstelkerk neergezet en daar is het gelukkig bij 
gebleven; nu heeft de grachtengordel een mooi pleintje. De tegenwoordig zo hippe pop-up 
stores kennen we al langer – maar dan in een armoediger gedaante – als de ‘witte winkels’ die 
met restpartijen hun intrek nemen in leegstaande winkels. Ook de kraakwacht is een vorm 
van tijdelijk gebruik.
 De kunstwereld gebruikt allang lege gebouwen als spannende onderkomens voor tijdelijke 
exposities: Fort Asperen, de Maassilo en de kunstbiënnale Manifesta, die in 2012 is gehouden 
in het hoofdgebouw van een oude kolenmijn in Waterschei, Belgisch Limburg. Voor het  
filmfestival in Cannes ontwierp OMA een tijdelijk paviljoen in de vorm van een piramide, waar 
op zeven schermen een film van rapper Kanye West wordt vertoond. Het Italiaanse modemerk 
Prada heeft vaste winkels, maar houdt ook modeshows in verlaten fabrieken. In 2009  
organiseerde Prada de tijdelijkste van alle tijdelijke culturele events: een ‘24-uurs museum’, 
ook van OMA, in het Parijse Palais d’Iéna – in het dagelijks leven het hoofdkwartier van de 
Conseil économique, social et environnemental. 
 Prada deed ook van zich spreken met een pop-up store in Parijs, bij de rue du Faubourg 
Saint-Honoré. Het was een verbluffend staaltje decorbouw waarbij de Pont Mirabeau (een giet-
ijzeren brug in art-decostijl) in plaatmateriaal was nagebouwd, met zitjes van paars fluweel, 
theatrale verlichting en een vloer van zwart en wit marmer. Dit alles was bedoeld voor vijf 
maanden; het werden twee jaar. 
 De nieuwste soort tijdelijke winkel bestaat uit niets meer dan een illusie in het platte vlak:  
het bedrijf Shopjacket plakt de etalages van lege winkels af met realistische 3D-impressies 
van het interieur van een bakkerij, bloemenzaak, boetiek, kapperszaak, wat je maar wilt.  
Op de folie zit een code die je met je telefoon kunt scannen om in contact te komen met de 
makelaar. 
 De allermooiste tijdelijke gebouwen die Nederland tot nu toe heeft gekend, ontsproten 
aan het collectieve brein van architectenbureau DUS. Een paar jaar geleden bouwden ze een 
tijdelijk bar op straat, de zogeheten Bucky Bar, van een heleboel rode paraplu’s rondom een 
lantaarnpaal. Voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam van 2012 bedachten ze 
een ‘gebouw’ van heel grote zeepbellen. Het zeepsop kon je aan een frame om je heen 
omhoog trekken, zodat je in je eigen glinsterende transparante huisje stond. En dan poef... 
weg was-ie!

De stad zit op slot. Er wordt niet gebouwd en niet verhuisd. We zitten als konijnen in de  
koplampen van de crisis te kijken en ontdekken dat de hele systematiek achter onze gebouwde 
omgeving aan revisie toe is. Eigenlijk is het een wonderlijke paradox: we leven in het dichtst-
bevolkte én rijkste land van Europa en toch staan talloze gebouwen er werkeloos bij. 
Kantoren, kerken, rechtbanken, loodsen, kloosters, fabrieken – en ook kavels waarvoor de 
bouwplannen door hun hoeven zijn gezakt.
 Landelijk staat intussen meer dan zeven miljoen vierkante meter aan kantoren leeg, dat is 
ruim vijftien procent van de beschikbare kantoorruimte. En het gaat alleen maar erger worden, 
nu tien Duitse beleggingsfondsen zich gedwongen zien hun kantoorpanden in Nederland binnen 
vijf jaar te verkopen. Gemeenten lopen nu al zeventig miljoen per jaar aan onroerendezaak-
belasting (OZB) mis door de leegstand van kantoren.

Slopen kost geld

Wat moeten we ermee? Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is de adem inhouden en hopen op 
betere tijden. De tweede is slopen. De derde is die lege ruimte dan maar tijdelijk voor iets anders 
laten gebruiken. We hebben mogelijkheid nummer één lange tijd volgehouden. Maar nu de 
crisis al vijf jaar duurt en er weinig tekenen van herstel zijn, wordt deze strategie steeds zinlozer. 
Nummer twee is evenmin aantrekkelijk: zelfs lege panden vertegenwoordigen – op papier – 
een bepaalde waarde, ook al is die waarde intussen volstrekt achterhaald. Slopen kost geld, 
de enige besparing is die op de OZB. Het zijn meestal gemeenten die op sloop aandringen, 
omdat ze leeglopende gebieden aantrekkelijker willen maken door het onroerend goed in  
te dikken. Lege panden hebben een nare uitstraling.
 Blijft dus de derde mogelijkheid over. ‘De tijdelijke stad’ is een razend populair thema, niet 
alleen vanwege de leegstand, maar ook vanwege de machtsverschuiving die zich in de stads-
ontwikkeling voltrekt. De initiatieven komen meestal voort uit (buurt)bewoners en gebruikers. 
Daardoor zit er iets rebels in tijdelijk gebruik, wat weer erg tot de verbeelding spreekt van  
burgers die zich niet gehoord voelden door de overheid. Een overheid die het altijd beter weet 
en die, omdat ze over de vergunningen gaat, samen met projectontwikkelaars (die het geld 
en de grond hebben) de macht in handen heeft. Of beter: had. 

Improvisatie

In de publicatie Tijdelijk Amsterdam (voorjaar 2012) van het gemeentelijke ProjectManagement 
Bureau schrijven de architecten Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet van het bureau temp. met 
enige relativering over de rol van tijdelijkheid in – in dit geval – de hoofdstad. ‘Het is opvallend 
dat dezelfde stad die maar geen metro en museum binnen budget en planning kan bouwen, in 
2010 in één ruime week de grootste vrijmarkt van het land weet te organiseren (Koninginnedag), 
een gracht tot een drijvend theater kan omtoveren (bevrijdingsfeest) en van haar binnenstad 

Liever tijdelijk dan leeg
Tracy Metz



1918

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Over geld gesproken. Voor de ondernemer is een tijdelijke plek een kans, dat wel, maar het 
blijkt vaak moeilijk om uit de kosten te komen binnen de vijf jaar die de wet toestaat voor  
tijdelijke bouwvergunningen. ‘Ik weet dat ik dit niet meer wil’, zegt eigenaar Martijn Hoytema 
van het tijdelijke restaurant Kaap Kot in Tijdelijk Amsterdam. ‘Er zitten te veel haken en ogen 
aan. Je krijgt het gewoon niet echt winstgevend.’ In het kader van de herziening van het 
omgevingsrecht komt er waarschijnlijk een wetsverandering die het mogelijk maakt de termijn 
op te rekken naar tien jaar. Dan zal de vraag zich opdringen: hoe tijdelijk is tijdelijk?
Tijdelijke gebouwen (en tijdelijk gebruik van permanente gebouwen) brengen een groter 
gemeenschappelijk belang met zich mee, en meer gedeelde verantwoordelijkheden. Dat is 
mooi. Maar het is evenzeer waar dat gemeente en ondernemer verschillende oogmerken  
hebben. De laatste wil in zijn broodwinning voorzien, de eerst wil op korte termijn de  
verblijfskwaliteit van een probleemgebied opkrikken. Die belangen kunnen parallel lopen, 
maar doen dat niet per definitie. 
 Olaf Boswijk, destijds exploitant van Club 11 in Post CS, nu van Trouw en De Verdieping, 
vindt vooral dat de eigenaar niet te veel aan de ondernemer moet willen opleggen. En ook niet 
overal hetzelfde ‘recept’ moet willen toepassen. ‘Wij hebben het getroffen met de eigenaar van 
de Parooltoren, woningcorporatie Stadgenoot’, zegt hij. ‘De opdrachtgever moet dat tijdelijke 
gebruik open durven laten. Zij respecteren ons als ondernemers, ze hebben ons gevraagd om 
hier datgene te doen waar we goed in zijn.’ In de ruimte waar vroeger de drukpersen van 
Trouw stonden, is nu een restaurant en club; daaronder, in De Verdieping, worden culturele 
bijeenkomsten gehouden.
 Boswijk ging er eigenlijk al van uit dat het huurcontract, dat in eerste instantie voor een  
periode van twee jaar was afgesloten, zou uitlopen tot vijf of zes. En inderdaad. Pas een jaar 
of twee geleden heeft Stadgenoot afscheid genomen van het voornemen om in de toren 
appartementen en een hotel onder te brengen. Zo wordt in de huidige crisis duidelijk hoezeer 
de waarde van een gebouw ligt in het (sociale) gebruik dat ervan wordt gemaakt. 

Tijdelijke bouwvergunning

Aan wie wordt het financiële succes – of de mislukking – van een tijdelijk initiatief toegere-
kend? In deze nieuwe vorm van stadsontwikkeling is dat nog niet zo vanzelfsprekend. In zijn 
blog op Ruimtevolk.nl deed Dries Drogendijk van het Amsterdamse ProjectManagement 
Bureau een opruiend voorstel: ‘Het is het doordenken waard of bij financieel succes van tijdelijke 
initiatieven een regeling kan worden getroffen voor terugbetalen van de voorbereidingskosten 
door de gemeente. Het nadeel is dat dit initiatiefnemers kan weerhouden om in eerste instantie 
mee te doen aan een prijsvraag. En daarnaast laat een succes zich nooit op voorhand voor-
spellen. Tegenover één succesvoorbeeld zijn minstens tien mislukkingen te noemen. In het 
laatste geval wil de gemeente ook niet opdraaien voor het verlies van een ondernemer.’
 Ondernemers zijn vaak afhankelijk van de bereidheid van ambtenaren om creatief en soepel 
met de regels om te gaan. Neef Louis (een zaak voor tweedehands design en rekwisieten)  
kon pas op het laatste nippertje verhuizen naar Amsterdam-Noord, nadat een ambtenaar met 
verbeeldingskracht had bedacht dat zijn loods geen detailhandel was, maar groothandel en 
verhuur van meubilair. Er was dus geen verandering van het bestemmingsplan nodig. Zucht. 
Want ondertussen was het project, ondanks het feit dat het stadsdeelbestuur erachter stond, 
bijna afgeketst.

Post CS

Tijdelijk gebruik is er altijd geweest, jawel, maar nu lijkt ‘tijdelijk’ de norm te worden. Het raakt 
ingeburgerd, ook bij eigenaren die lange tijd bang waren dat ze de gebruikers er niet meer uit 
zouden krijgen als zich een ‘echt’ plan aandiende. Inmiddels is duidelijk geworden dat tijdelijk 
gebruik beter voor het pand is dan het laten leegstaan. En ook dat die ‘echte’ plannen zich 
voorlopig niet zullen aandienen. Sterker nog, goede gebruikers maken van een leegstaand 
pand iets spannends. Zie Post CS, het postgebouw in Amsterdam waar het Stedelijk Museum 
tijdelijk in zat. Of het oude gebouw van ABN Amro aan de Vijzelgracht, dat zich dankzij de 
vele gebruikers heeft ontwikkeld tot een brandpunt van de creatieve sector. 
 Post CS is alsnog gesloopt, maar door dat tijdelijke gebruik heeft het wel een prominente 
plek gekregen op de mental map van de stedelingen. De indifferente kolos was een geliefd 
trefpunt geworden, met een museum, werkplaatsen, studio’s en bovenop Club 11. Zo ging het 
ook met het tijdelijke strand Blijburg op IJburg. De gemeente was in het begin nogal huiverig, 
maar al snel bleek een strook zand met een vrolijke strandtent een probaat middel te zijn om 
bekendheid te genereren voor de toen nog onbekende en afgelegen nieuwbouwwijk.
 Verderop langs het IJ heeft de vijfjaarlijkse manifestatie Sail er zeker toe bijgedragen dat 
veel mensen zich bewust werden van de IJ-oevers en hun potentie (dat dit bewustzijn zo ver 
is doorgeschoten dat de oevers helemaal zijn dichtgebouwd, is voer voor een ander gesprek). 
En zo ging het in 2010 ook bij de Zuidas, toen op een lege kavel tussen de spiegeltorens maïs 
werd ingezaaid. Op dierendag kwamen varkens van een lokale boerderij de maïs ‘oogsten’.

Investeren

Als een eigenaar eenmaal over de mentale hobbel van tijdelijk gebruik heen is, komt de vraag: 
hoever ga je in het daarvoor geschikt maken van je pand? De gemeente Groningen hoefde 
alleen een fietspad aan te leggen om het oude Gasfabriekterrein op de mentale kaart van de 
Groningers te krijgen. Nu is er aan weerszijden van dat fietspad een hele nederzetting van 
containers ontstaan: het Open Lab Ebbinge, met kinderopvang, ateliers, horeca en expositie-
ruimten voor kunstenaars. ‘De tijdelijke inrichting is het startschot voor de komst van nieuwe 
tijdelijke gebruikers en een aangepast, grondgebonden woningbouwprogramma’, vertelt 
Hiltje van der Wal, beleidsambtenaar bij Economische Zaken. ‘Dit was altijd een gesloten 
enclave. Nu fietsen hier elke dag ruim vijfduizend mensen doorheen en is het gebied integraal 
onderdeel van de stad geworden. Er zijn plannen voor een hotel, een school, een café met  
terras en er willen hier ook mensen komen wonen.’
 Daar staat tegenover dat het zelfs voor tijdelijk gebruik lastig kan zijn om een pand geschikt 
te maken. Dat heeft projectontwikkelaar Breevast gemerkt, nadat het bedrijf begin 2011 het 
voormalige kantoor van de Zwitserse verzekeraar Winterthur aan de Amsterdamse Zuidas had 
gekocht. In de winter van 2012 wilde de Academie van Bouwkunst daar haar ‘winterstudio’ 
houden, maar al op de eerste dag greep de brandweer in: te gevaarlijk. Met veel zelfredzaamheid 
is het toch nog goed gekomen, maar in een praatje voor de studenten maakte Mark Brentjes 
van Breevast duidelijk dat brandveiligheid niet het enige probleem is. Hij zei dat het haast 
onmogelijk is om een verouderd pand als dit weer in de roulatie te krijgen – al staat het op nog 
zulke dure grond. ‘Iedereen, ook de creatieve sector, vraagt tegenwoordig om een gebouw 
dat energiezuinig en duurzaam is en snel internet heeft. Om dat te kunnen bieden in een 
gebouw uit de jaren zestig moet je heel veel investeren. En dan weet je nog niet eens zeker of 
het concurrerend wordt met nieuwere kantoren die ook leegstaan.’
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 Volgens Bergevoet en Van Tuijl van temp. was er helemaal geen verandering van het 
bestemmingsplan nodig geweest. De bouwregelgeving kent immers de tijdelijke bouwver-
gunning, die het mogelijk maakt om voor een beperkte periode af te wijken van het vigerende  
bestemmingsplan. Daarbij hoort een kortere exploitatieperiode en dus een snellere – voor de 
ondernemer nadelige – terugverdientijd. ‘Het ligt daarom voor de hand te zoeken naar goed-
kopere oplossingen dan we gewend zijn’, schreven ze op de site van ArchiNed. ‘Wat vooral 
nodig is, is een mentaliteitsomslag en de bereidheid om bij braakliggende locaties naar  
minder voor de hand liggende middelen te grijpen dan men tot voor kort gewend was bij 
gebieds ontwikkeling.’
 Het went snel. Tijdelijk gebruik gaat in toenemende mate van entr’acte naar structurele  
oplossing. Hoe tijdelijk het dan is? Goede vraag. Het antwoord lijkt te liggen in het verbinden 
van de vergunning aan een termijn, of dat nu vijf of tien jaar is. Dat is ook niet zo belangrijk, 
vonden de architecten van temp. ‘We zullen moeten overstappen op eenvoudiger, minder 
conjunctuurgevoelige ontwikkelstrategieën, met een hogere snelheid, lichtere impact en  
kleiner budget. Minimale interventies met een maximaal effect.’
 Het cliché zegt: niets is zo permanent als tijdelijk. Een cliché is een cliché omdat het een 
waarheid als een koe is. De nieuwe tijdelijkheid vraagt creativiteit, souplesse en doorzettings-
vermogen, maar ze is here to stay. Althans voorlopig.

Tracy Metz, van oorsprong Amerikaanse, is journalist en auteur. Zij schrijft voor NRC Handelsblad en De Groene 
Amsterdammer en is internationaal correspondent van het Amerikaanse tijdschrift Architectural Record en Next American 
City. Zij is auteur van een aantal boeken, waaronder PRET! Leisure en landschap en Zoet&Zout: Water en de Nederlanders. 
Metz is visiting fellow aan de Harvard Graduate School of Design en was lid van de Deltacommissie, die over water
veiligheid in tijden van klimaatverandering adviseerde.

Het kan verkeren. Het ene jaar word je gelauwerd als voorbeeldig opdrachtgever in de wereld 
van stedenbouw en architectuur, het andere jaar besta je niet eens meer of zijn je activiteiten 
fors ingekrompen. Wie de slachting door de crisis in een oogwenk wil aanschouwen, kan 
terecht bij een overzicht van de prijswinnaars van de Gouden Piramide van 2003 tot heden.  
Er passeren roemruchte namen en projecten de revue waar de laatste tijd weinig meer van 
gehoord wordt. Zo timmert ontwikkelaar-belegger Vesteda een stuk minder luid aan de weg 
dan toen Huub Smeets – die in 2002 de Vrije Piramide kreeg, de voorloper van de Gouden 
Piramide – er nog de trom roerde. Corporatie-ontwikkelaar De Principaal won de prijs in 2009, 
maar bestaat niet meer als zelfstandige entiteit (want ingeschoven bij moederbedrijf De Key) 
en maakt aanzienlijk minder furore dan rond de millenniumwisseling onder voormalig directeur 
Han Michel. Het project Blauwe Stad is misschien wel het diepst gevallen. In 2005 nog prijs-
winnaar, maar een half decennium later hebben de private partijen zich uit de voeten gemaakt 
en mag de provincie Groningen de kar verder alleen trekken. In datzelfde jaar werd de Zuidas 
in Amsterdam genomineerd als voorbeeldige gebiedsontwikkeling; anno 2012 is alleen het 
kantorendeel gerealiseerd. Het woongebied Gershwin komt maar moeizaam van de grond en 
voor de braakliggende kavels wordt stadslandbouw overwogen. Op een steenworp afstand, in 
de glimmende kruimeldief van Meyer en Van Schooten, heeft ING miljarden moeten afboeken 
op de activiteiten van ING Real Estate, een bedrijf dat lange tijd gold als voorname speler in 
dit metier.
 Kortom, er is in korte tijd veel gebeurd. In de vastgoedwereld heeft men het over ‘de nieuwe 
realiteit’. Nadat een paar jaar lang alle congressen over gebiedsontwikkeling gingen, is die 
nieuwe realiteit nu trending topic – van vakblad tot en met Provada. Er klinkt iets van weemoed 
in door naar de goede oude tijd. De vraag is of die goede oude tijd ooit terugkomt. En of dat 
überhaupt wenselijk zou zijn. Veel van de automatismen waar men de laatste decennia op 
kon blindvaren, zijn verdwenen. De gevolgen doen zeer: projecten lopen vertraging op of 
worden helemaal geschrapt, bedrijven worden uitgekleed, de bouwsector zakt ver terug. 
Ondanks alle kommer en kwel is er echter ook hoop. De crisis dwingt tot nieuwe manieren 
van denken en doen. Ook doen nieuwe vormen van opdrachtgeverschap hun intrede en dat  
is bepaald geen slechte zaak. 

Geen vertrouwen

Onder het begrip crisis gaat een veelheid van ontwikkelingen schuil, die elk een eigen impact 
hebben op de vastgoed- en bouwsector. In de eerste plaats zijn er de conjuncturele ontwikke-
lingen. Die hangen met name samen met de val van Lehman Brothers en de daaropvolgende 
financiële crisis. De instorting van de woningmarkt komt hier rechtstreeks uit voort. Het consu-
mentenvertrouwen heeft in Nederland een absoluut dieptepunt bereikt. Europees gezien stond 
Nederland in maart 2012 met een index van min 23,6 helemaal onder aan de vertrouwens-
ranglijst, nog onder Griekenland. De bereidheid tot het doen van grote aankopen, zoals een 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Kees de Graaf
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woning, is bij consumenten verder gedaald. De onzekerheid over werk en het al dan niet 
afschaffen van hypotheekrenteaftrek is groot. Weliswaar werd macro-economisch gezien het 
eerste halfjaar van 2012 met een klein plusje afgesloten (‘we zijn uit de recessie’), maar de 
voorspellingen zijn dat Nederland tot 2016 of zelfs 2017 in zwaar weer zit. 
 Opvallend is overigens dat andere landen – in het bijzonder Duitsland – lang niet zo zwaar 
getroffen zijn. De Duitse woningmarkt ligt niet op haar gat, integendeel. Het vertrouwen  
in vastgoed is er onverminderd groot en in de grote Duitse steden wordt volop gebouwd.  
Een tweede gevolg van de conjuncturele dip is dat banken en andere financiers de geldkraan 
fors hebben dichtgedraaid, waardoor het financieren van nieuwe projecten een stuk lastiger is 
geworden. De eisen voor financiering zijn opgeschroefd; blauwe ogen en een goed verhaal 
zijn niet meer voldoende om geld los te weken.

Rek eruit

In de tweede plaats zijn er de structurele veranderingen die hun invloed uitoefenen op de 
vastgoedmarkt. Er is een einde gekomen aan de groei die Nederland sinds de jaren vijftig heeft 
gekenmerkt. Nederland is af, niets meer en niets minder. Dit werd het eerst duidelijk in de 
kantorensector. Er is geen vraag meer naar nieuwe kantoren, behalve bij eindgebruikers die het 
ene kantoor voor het andere verruilen – zoals KPMG in Amstelveen – waarmee ze de leegstand 
van zeven miljoen vierkante meter nog eens extra aanwakkeren. Ook in de winkelsector is de 
rek er inmiddels uit. Jarenlang konden er in de uitleggebieden nieuwe winkelcentra worden 
bijgebouwd en werden de binnensteden vernieuwd, maar ook die tijd is voorbij. De leegstand 
van winkels neemt toe, zij het minder snel dan in de kantorensector. Het groeiend aandeel 
van internetaankopen zet het bestaande winkelareaal onder druk, vooral op minder gunstig 
gelegen locaties.
 Voor De Nederlandsche Bank was het reden om begin 2012 te waarschuwen voor een 
derde crisis, na de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis: de vastgoedcrisis. Het Nieuwe 
Werken en het Nieuwe Winkelen doen de behoefte aan vierkante meters vastgoed verminderen. 
Dat geldt nog in veel sterkere mate door de bevolkingskrimp die de komende jaren de helft van 
alle Nederlandse gemeenten zal raken. Minder mensen betekent het einde van de groei die 
gemeenten en andere partijen jarenlang in staat stelde op de automatische piloot te plannen. 
 Ten slotte zijn er de incidenten. Ook zij hebben hun weerslag op de bouw- en vastgoed-
sector. Het meest pregnante voorbeeld is natuurlijk het Vestia-schandaal, dat de woning-
corporatiesector zwaar treft – en daarmee de huurders in 2,3 miljoen sociale huurwoningen. 
Het geld dat met de sanering van Vestia is gemoeid, moet ergens vandaan komen. Het is de 
zoveelste klap voor een sector die door beleidsmatige ‘incidenten’ al het nodige te verstouwen 
heeft gekregen. Na de Vogelaarheffing en de verplichting om vennootschapsbelasting te gaan 
betalen, worden de corporaties vanaf 2014 verplicht om een groot deel van de huurtoeslag te 
betalen, à raison van zeshonderd miljoen euro per jaar. Ook in andere sectoren gaat het af en 
toe mis, zoals bij de scholengroep Amarantis (geknoei met rentederivaten) en zorggroep 
Philadelphia (riskante vastgoedaankopen).

Model failliet

Wat zijn de opgetelde gevolgen van deze crisis? Oplopend in schaalniveau ondervinden  
individuele projecten er hinder van, maar ook bedrijven en zelfs de bouwsector als geheel. 
Om met de projecten te beginnen: vele zijn geschrapt, worden uitgesteld of opnieuw  
ontwikkeld. Vaak gaat het om kleine projecten, maar soms ook om heel grote, zoals de  
ambitieuze gebiedsontwikkeling Wieringerrandmeer, die roemloos ten grave is gedragen. 
Andere worden in omvang fors kleiner, zoals het project Meerstad in Groningen, waarvan het 
bouwprogramma aanzienlijk is teruggebracht. Ook in de aansturing van deze grote projecten 
vinden veranderingen plaats. Het model van publiek-private samenwerking – gemeenten en 
marktpartijen die samen langjarig optrekken in een zelfstandige gebiedsonderneming – dat in 
de vinextijd zo goed functioneerde, lijkt failliet. Meerstad is weer terug in de schoot van de 
gemeente, net als de Arnhemse vinexlocatie Schuytgraaf. Marktpartijen die jarenlang riepen 
graag partner bij gebiedsontwikkelingen te zijn, keren op hun schreden terug en leggen zich 
weer toe op de ontwikkeling van deel- en bouwplannen. ‘Doen waar je goed in bent’ is het 
nieuwe credo. Ook individuele bedrijven krijgen forse tikken. Menig projectontwikkelaar 
heeft meerdere reorganisaties achter de rug en het personeelsbestand is fors ingekrompen. 
Bedrijven als Synchroon en Blauwhoed zijn geen schim meer van hun oorspronkelijke 
omvang; sommige vallen zelfs om (Phanos). Businessmodellen als een ontwikkelaar die  
verbonden is aan een financiële instelling, zijn nagenoeg verdwenen. 
 Nu zijn de woningcorporaties stevig aan de beurt. Hun verdienmodel (bestaande en nieuwe 
woningen verkopen om te kunnen investeren) is omgevallen en door de strengere regels van 
Den Haag en Brussel is de investeringscapaciteit teruggelopen. Dat noopt tot pijnlijke keuzes, 
zoals in het geval van corporatie Stadgenoot, die eind 2010 afscheid moest nemen van het 
met MVRDV ontwikkelde Olympiakwartier in Almere. De corporaties worden teruggeworpen 
op de kerntaak waar ze ooit voor werden opgericht: het bouwen en beheren van sociale  
huurwoningen. Stoomschepen, moskeeën, zelfs maatschappelijk vastgoed als brede scholen: 
het is allemaal een stuk minder haalbaar geworden. Voor de komende tijd worden bij de  
corporaties dan ook forse personeelsreducties voorzien.
 Bij gemeenten wordt de pijn voelbaar van het wegvallen van de kantoren- en woning-
productie. De melkkoe van het gemeentelijk grondbedrijf is opgedroogd, waardoor ook de 
gemeentelijke begroting onder druk komt te staan. Ook bij het Rijk wordt ingekrompen; 
alleen bij Rijkswaterstaat wordt de komende jaren nog geïnvesteerd. De Rijksgebouwendienst 
fuseert met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, een teken dat ook hier een einde 
komt aan een periode van ongebreidelde groei. Feitelijk is alleen bij de provincies nog sprake 
van enig elan en zelfvertrouwen.
 De sector die hier cumulatief het meeste onder te lijden heeft, is de bouw, inclusief alle 
toeleverende bedrijven en adviseurs. Voor 2012 worden nog slechts 53 duizend bouwvergun-
ningen verwacht, een aantal dat sinds 1953 niet meer zo laag is geweest. Bij bouwbedrijven 
neemt het aantal faillissementen toe, nadat eerder de architectenbranche al zwaar geraakt 
was. En nieuw werk lijkt voorlopig veel minder voorhanden, zo blijkt uit cijfers van het CBS. 
De seinen staan collectief op rood.
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 Verder zien we de opkomst van de niche-ontwikkelaar: de projectontwikkelaar die zich 
focust op één tak van sport en daarin een voorsprong opbouwt. Voorbeeld is Lingotto, dat in 
Amsterdam een oude kauwgomballenfabriek opkocht, deze herontwikkelde en nu exploiteert 
– om vanuit die cashflow weer aangrenzende panden te kunnen aankopen. Het herrezen TCN 
werkt vanuit een vergelijkbare aanpak en heeft met de Atoomclub in Utrecht en Rotterdam – 
gebouwen waar je voor korte of lange tijd een werkruimte kunt huren, met veel mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten – een concept te pakken dat ook in andere steden zal worden uitgerold. 
Bouwfondsdochter Brummelhuis heeft weer een andere niche te pakken: het begeleid parti-
culier opdrachtgeverschap, bedoeld voor mensen die wel een eigen huis willen ontwikkelen, 
maar niet zelf het aansturen van de architect en de bouwer voor hun rekening willen nemen. 
En dan is er de opkomst van het particulier opdrachtgeverschap in allerlei vormen – van puur 
individueel tot en met allerlei nieuwe collectieven. Die laatste manifesteren zich zowel in de 
stad als in het landelijk gebied waar groepen gelijkgestemden aantreden. 

Creativiteit in plaats van posities en macht

Het leidt er allemaal toe dat vastomlijnde rollen en patronen tot het verleden behoren. Het is 
niet meer automatisch de grote ontwikkelaar die door het bezit van grond het voortouw heeft 
in een ontwikkeltraject. Het kan net zo goed een stedenbouwkundig bureau zijn dat partijen 
in een gebied bij elkaar weet te krijgen en zo een ontwikkeling op gang weet te krijgen. 
Creativiteit in plaats van posities en macht, het is een welkome verandering. Overigens wil de 
opkomst van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap niet zeggen dat de ‘traditionele’ vorm 
van gebieds- en projectontwikkeling helemaal passé is. Wie het collectief particulier 
opdrachtgeverschap als de enig zaligmakende oplossing ziet, slaat door naar de andere kant. 
Er blijft behoefte aan partijen die vanuit een sterke eigen visie concepten voor gebouwen en 
gebieden kunnen ontwikkelen. Maar dat zal dan wel op een andere manier moeten gebeuren 
dan in het verleden: in nauwe samenspraak met de mensen voor het wie werkelijk bedoeld is. 
De afgelopen tijd heeft duidelijk gemaakt dat goed opdrachtgeverschap wel degelijk een 
ambacht is dat niet iedereen zich zo maar even eigen kan maken. Als zelfs automagnaten als 
Frits Hessing zich projectontwikkelaar gingen noemen en gated communities à la Park 
Bloeyendael over dit land mochten uitstorten, dan zat er toch iets scheef. 
 Belangrijkste winstpunt van de crisis is daarmee misschien nog wel de cultuurverandering 
die in korte tijd is opgetreden. De arrogantie en zelfgenoegzaamheid van de vastgoedsector – 
de welwillende opdrachtgevers niet te na gesproken – lijken plaats te maken voor een besef 
dat het fundamenteel anders moet. Lange tijd werd meewarig gesproken over bedrijven die 
zich op renovatie, herontwikkeling, binnenstedelijke vernieuwing en collectief particulier 
opdrachtgeverschap gingen toeleggen. Toen TCN-directeur Rudy Stroink een paar jaar geleden 
signaleerde dat de tijd van uitbreiden voorbij was en het ‘tuinieren’ in de stad de nieuwe 
opgave was geworden, werd daar aanvankelijk lacherig op gereageerd. Inmiddels is echter 
duidelijk dat bedrijven als ERA Contour, ProperStok, TCN en Lingotto het zo slecht nog niet 
doen met hun aanpak van bestaande gebouwen en gebieden. Ze hebben ingezien waar het in 
de komende jaren naartoe gaat: kleinschalig, duurzaam, met gebruikmaking van bestaand 
onroerend goed en in nauwe samenspraak met de consument of de zakelijke eindgebruiker. 
Grote vraag blijft natuurlijk of de ‘goede oude tijd’ ooit terugkomt. In heel Nederland in ieder 
geval niet, zo is nu al duidelijk – daarvoor zijn de regionale verschillen tussen de Randstad en de 
krimpgebieden te groot geworden. In de krimp- en anticipeergebieden wordt slow development 

De blik vooruit

De gevolgen van de crisis zijn ernstig en raken vele mensen. Toch is het de vraag: hoe erg is 
het op de keper beschouwd nu allemaal? En kunnen we de crisis – zoals sommigen beweren – 
ook als een zegen beschouwen? Wat door de vastgoedsector als ‘de nieuwe realiteit’ wordt 
betiteld, is feitelijk een complete paradigmawisseling in de manier waarop in Nederland  
het opdrachtgeverschap is georganiseerd. De automatismen uit het verleden zijn nagenoeg 
verdwenen, de sector zoekt naar nieuwe fundamenten. Dat is geen eenvoudige zoektocht, 
maar wel een die zeer noodzakelijk was. Als er één sector is die zich te lang op de golven van 
de wederopbouw heeft kunnen voortbewegen, dan is het wel de bouw- en vastgoedsector. 
Voortgestuwd door de groei van de beroepsbevolking en de woningnood stond het opdracht-
geverschap decennialang in het teken van risicoloos ‘uitdelen’. Consumenten waren er genoeg 
en wat werd aangeboden vond gretig aftrek. Weliswaar wordt al een jaar of tien driftig over 
‘consumentgericht ontwikkelen’ gesproken, maar in veel gevallen bleef het bij een lippen-
dienst. Daar kwam bij dat overheden en ontwerpers ook weinig ophadden met de consument. 
Beeldkwaliteitsplannen werden ingezet om zo veel mogelijk controle op het architectonisch 
eindbeeld te houden en architecten hadden weinig affiniteit met hoe mensen aan de binnen-
kant van de woning willen wonen.
 Het gevolg was dat de consument een ondergeschikte rol in het bouwproces bleef spelen 
en – erger nog – genoegen moest nemen met producten die kwaliteit ontbeerden. Woningen 
zonder fatsoenlijke buitenruimte, met te lage plafonds, slechte plattegronden en deuren van 
waaibomenhout. Beproefde principes – een woning van zes meter breed is nu eenmaal oneindig 
veel flexibeler en duurzamer dan een van 4,80 meter – werden jarenlang doelbewust ter zijde 
geschoven. Wie maar even over de grens kijkt – in het eerdergenoemde Duitsland – ziet hoe het 
wel moet: royale woningen met een kelder, uitgevoerd met duurzame materialen en bovendien 
uiterst betaalbaar. Architectonisch gezien misschien minder sexy dan er in Nederland gebouwd 
wordt, maar met een veel betere prijs-kwaliteitverhouding.
 In de utiliteitsbouw een vergelijkbaar verhaal: beleggers die kantoren en winkels wilden 
afnemen, waren er genoeg. Het gevolg: ongebreidelde nieuwbouw, waar iedereen aan  
meeverdiende – van de gemeenten tot en met de accountants. Die nieuwbouw landde ook  
op plekken waar je die liever niet zou hebben, zoals langs de snelwegen. Het aanzien van 
Nederland is er in twintig jaar lang niet overal beter op geworden, ga maar kijken in Veenendaal 
en Zaltbommel. En we zitten opgescheept met een gebouwde erfenis – monofunctioneel en 
lastig aan te passen – waarvan het maar de vraag is hoe toekomstbestendig die zal zijn.

Nieuwe vormen

Aan dit alles lijkt nu met een grote knal een einde te komen. Dat geeft ruimte voor vernieuwing. 
We zien in de praktijk al allerlei interessante nieuwe vormen van opdrachtgeverschap ontstaan. 
De succesvolle ‘eenpersoonsontwikkelaar’ bijvoorbeeld, met Edwin Oostmeijer als lichtend 
voorbeeld (winnaar van de Gouden Piramide in 2006 en als een van de weinige ontwikkelaars 
echt succesvol in de Almeerse wijk Homeruskwartier). Maar ook het ‘zelfontwikkelende  
architectenbureau’ is een nieuwe trend. Bekend voorbeeld is ZUS, dat in Rotterdam het 
Schieblock ontwikkelde. Een categorie die al wat langer bestaat en het goed blijft doen, is de 
‘zelfkazende boer’, oftewel het bouwbedrijf dat zijn eigen ontwikkelproductie binnensleept. 
Een voorbeeld is ERA Contour, dat oude panden in binnensteden opknapt volgens de formule 
van ‘Eén Blok Stad’: ERA doet het casco, de consument de binnenkant van de woningen. 
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de nieuwe standaard en alleen in Amsterdam en Utrecht zal nog druk op de markt ontstaan, 
als de economie en de woningmarkt weer aantrekken. Maar ook daar melden zich nieuwe 
opdrachtgevers op de markt. Het maakt de wereld van project- en gebiedsontwikkeling een 
stuk gevarieerder. Daar varen we allemaal wel bij.

Kees de Graaf is stadsgeograaf en publicist op het gebied van stedelijke ontwikkeling, woningbouw en ruimtelijke 
ordening. Hij is onder meer redacteur van het vakblad Building Business en correspondent NoordNederland voor 
ArchiNed en Gebiedsontwikkeling.nu. 

In het bouwen voor de zorg is sprake van een complex samenspel tussen het tijdsgewricht,  
de medische kennis en de patiënt. Het opdrachtgeverschap is hiervan een product – en niet 
eenduidig, zoals de geschiedenis laat zien. Willen we de complexiteit van vandaag vormgeven 
en de constante hierin ontdekken, dan is historisch begrip een ankerpunt om het samenspel 
van vandaag te begrijpen, en daarmee te ontwerpen aan de zorgzaamheid van deze tijd. 

De medicus

‘Voor de geneesheer was het ziekenhuis zijn territorium en zijn observatiepost.’ Dit is te lezen 
in de beschrijving van het legendarische Parijse ziekenhuis Hôtel-Dieu op het Île de la Cité. 
Het was het domein van een van de beroemdste chirurgen van zijn tijd, Guillaume Dupuytren 
(1777 – 1835), die in 1877 met een standbeeld voor het dan nieuwe ziekenhuis werd geëerd.  
De hele geschiedenis van dit ziekenhuis, vanaf 651 (!), is te beschouwen als een metafoor voor 
het bouwen door de eeuwen heen voor hen die zorg nodig hebben. Begonnen als godsdienstige 
huizen (dus naast de kerk) voor de zorg voor de zwakken – in dit geval gerund door augustijner 
zusters in een totale toewijding – evolueerden de liefdadigheid en verzorging naar paleizen 
van medisch kunnen waar de arts heer en meester was. 
 De typologie van de gebouwen volgde de ontwikkeling van de medicus en de positionering 
van de gezondheidszorg in de samenleving. Het is geen toeval dat de Franse Revolutie leidde 
tot een revolutie in de ziekenhuizen, die toen in een deplorabele toestand verkeerden.  
Het Hôtel-Dieu had in 1830 zo’n duizend bedden en er huisde wel een veelvoud hiervan aan 
patiënten – een stadje in zichzelf. Het nieuwe Hôtel-Dieu werd gebouwd na een intens debat 
over de helende factoren in een ziekenhuis, waarbij naast hygiëne (minder mensen in een bed) 
ventilatie en frisse lucht een rol gingen spelen. Het paviljoentype werd daarmee geboren, 
waardoor ook de relatie met de stad veranderde. Het ziekenhuis werd steeds meer een  
autonoom gebouw. De technische vooruitgang deed het ziekenhuis verder evolueren tot een 
symbool van de nieuwe tijd, met een groot gebouw op een prominente positie in de stad. 
Inderdaad, het ‘territorium van de geneesheer’ waaraan de patiënt werd onderworpen.
 We leven nu in een tijd waarin ‘de zorg’ een totaalbegrip is waar de gedemocratiseerde 
patiënt vrijelijk gebruik van kan maken. Hij kan zelfs kiezen waar hij behandeld wil worden of 
waar hij een contra-expertise wil aanvragen. De medicus lijkt in dit tijdsgewricht meer naar  
de achtergrond verwezen, verworden tot technisch kunnen. Het gaat nu om de strijd om de 
patiënt en zijn portemonnee, om het gechargeerd te zeggen. Als gevolg van de klantenbinding 
is daarmee ook de huisvesting van die zorg in het geding. 
 Waardoor komt de typologische vernieuwing tot stand? Ook nu gaat het om inbedding in 
de samenleving. De zorg is onderworpen aan complexe financieringssystemen. Daarin is de 
rol van de opdrachtgever niet meer eenvoudig die van koning, zoals Lodewijk XV, maar een 
ingewikkeld partnership van artsen, verzekeraars, banken, cliënten en patiënten. Niet alleen 

Zorg om de zorg
Mariet Schoenmakers
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zijn er de medicus en de patiënt, het is een netwerk van functies – van apotheek, horeca en 
winkel tot logeeradres – waarvoor ontwerpend onderzocht moet worden welke vorm dat kan 
aannemen.

Het huis

De maatschappelijke boodschap die doorklinkt in de organisatie en de huisvesting van de zorg 
is: het moet anders. De kosten lopen almaar op, de toegang ertoe lijkt ontembaar. Waar is de 
mens, de mens tot mens, een menselijke maat, een menselijke omgeving? Voor iedereen komt 
er een moment dat hij hulp nodig heeft. Wat doen we dan? Wat kunnen we als samenleving en 
wat kunnen we zelf? Hebben we een visie? De omslag zit in ons denken. We moeten omdenken, 
gaan denken vanuit ‘gebruik’, vanuit wat we doen en hoe we leven. Het gaat allereerst om 
mensen, niet om gebouwen. Wat doet een gebouw met en voor mensen? Wat roept de 
omgeving in jou op om beter te worden? Kan de architect bedenken welk idee een gebouw 
oproept, hoe je je daar voelt, wat je er kunt doen? ‘De mens centraal’ als maatschappelijke 
boodschap: hoe het gebouw hem helpt met zijn zelfredzaamheid, hem trots en bemoediging 
geeft, en vrijheid van handelen. 
 De Britse architect Sunand Prasad schreef in de Architectural Review van mei 2012: ‘Ancient 
civilisation advocated letting the wider world’s healing power flow through the body and 
mind, but the industrialisation [!] of healthcare isolated patients from these larger contexts. 
From city centres to sylvan settings, today’s hospitals must reintegrate the public realm into 
the healing process.’
 De stad kent van die iconische gebouwen waar de zorg boven zichzelf uitstijgt, naar de 
stad reikt en de stad maakt. Ze symboliseren hoe de stad zorgzaam is voor haar bewoners.  
De tempel van Asclepius in Epidaurus (500 v.Chr.) legde contact met ‘het heilige’ als healing 
power. Het Ospedale Maggiore (1456, architect Filarete) in Milaan begon als een liefdadigheids-
instelling en maakt met zijn prominente gevel duidelijk dat het de stad máákt. Of het Ospedale 
degli Innocenti in Florence (1419 – 1427, architect Brunelleschi), oorspronkelijk als kinderwees-
huis gebouwd door het zijdegilde. De private opdrachtgevers verbonden zich met hun samen-
leving, net als de kerk dat deed. In Venetië werd het Ospedale SS Giovanni e Paolo in de  
vijftiende eeuw naast de kerk gebouwd. Het Hôtel-Dieu in Parijs wás de stad. In Barcelona 
maakt het Hospital de Sant Pau (1902 – 1930, architect Domenech i Montaner, gefinancierd 
door bankier Pau Gil) met zijn paviljoens in een groene setting de rijke architectuur van een 
hele wijk. Het Van Dam Ziekenhuis in Rotterdam richtte zich met de nieuwbouw van 1938 
(architecten Brinkman en Van der Vlugt) op park en stad. Zelfs de operatiekamers zagen uit  
op het groen. Sanatorium (later ziekenhuis) Zonnestraal van architect Duiker uit 1928 was de 
overtreffende trap van het paviljoentype, met een vrije setting van lichte gebouwen midden 
in het bos. Elke functie heeft een eigen gebouwtype en identiteit, met in elk gebouw het nieuw 
beleven van ruimte door de bijzondere proporties. Alleen al dit laatste kan een inspiratiebron 
zijn voor de manier waarop wij de ver uitgesplitste zorgsector zouden kunnen vormgeven  
in bebouwing en diensten.
 Wat hebben deze gebouwen gemeen? Iemand wil iets, dat is het begin. Bevlogen 
opdrachtgevers hebben een visie op hoe zij zorg willen geven. Deze gebouwen zijn opgezet 
door bewoners van die stad, die zich hiermee met hun stad verbonden. Zij maken het stads-
beeld, zijn trots op hun stad en hun mooie gebouw. De gebouwen zijn een inspiratiebron,  
ze staan voor vernieuwing van de zorgzaamheid, gestold in een nieuw type. Ze maken het 
geheugen van de stad.

 Wanneer is de zorg de stad uitgegaan en het gebouw, in zichzelf gekeerd, op zichzelf komen 
te staan? Het AMC en het UMC zijn binnenwerelden die niet meer met de stad communiceren. 
Hoe zijn die gebouwen zo gerationaliseerd en non-descript geworden? 
 Wanneer vonden we het woord healing environment uit? Wanneer hebben we het woord 
ziek vervangen door zorg? Wanneer kwam en ging het woord bejaardenhuis en wanneer  
kregen we de serviceflat? Wanneer nam de overheid het over, en vervolgens de verzekeraars? 
 Nu gaat het zorggebouw weer naar de stad, wordt stad. Zie het nieuwe Erasmus MC.  
De medische zorg wordt een huis, wordt zorgzaamheid én service in het eigen huis. Een ‘diaco-
nessenhuis’ waar je goed oud kunt worden. Wat is die zorg van nu, en wat is in die zorg de rol 
van het gebouw en de architectuur? Dat moeten we opnieuw uitvinden. In weerwil van de 
complexe financieringen is creativiteit pure noodzaak om de vorm te vinden waarin we zorg 
geven en krijgen. Het gaat om een visie op het programma en om programmatisch ruimtelijk 
onderzoek, en om schoonheid als healing environment.

De zorg als sector

We leven in een nieuwe tijd. Net als in andere delen van onze samenleving komt in de zorg een 
einde aan de rationalisering en functiescheiding. Het doorontwikkelde ziekenhuis, als over-
winning op ziekte en symbool van technisch vernuft, wordt weer (deel van de) stad. Door de 
technologie is de patiënt medeverzorger van zichzelf geworden. De zorg om de oudere en 
hulpbehoevende wordt als mantelzorg weer een normaal deel van ons leven. We gaan terug 
naar de mens, naar de menselijke schaal en naar het collectief als economische kracht. De zachte 
kant – een mooi raam op een park, zelfs vanuit het operatiebed – wordt nu erkend als deel van 
ons aller healing. De nieuwe woorden als ‘zorgleverancier’ moeten we terugbrengen naar 
menselijk contact, naar ‘buurtzorg’. Wij moeten opnieuw verbindingen leggen die passen op 
de tijd van vandaag. Verbindingen tussen mensen, tussen alle facetten van het leven en de 
samenleving – of het nu gaat om financiering, dagelijks gebruik of comfort. Dat kan, al lijkt 
het een paradox, door juist de verschillende functionaliteiten rond het healing process exact 
te benoemen. We moeten inhoudelijk de toenemende zorgzaamheid die de ouderdom met 
zich meebrengt expliciteren.
 De structuur van de zorg verandert ingrijpend. Dat heeft te maken met de ontwikkeling 
van medische technologie en de langere levensverwachting. Er is care en cure, verzorging en 
patiënt. Care zit nog te veel in de dure cure en dat moet veranderen. De care neemt door de 
vergrijzing explosief toe. Het gaat om de maintenance van de oudere mens. Het is geen 
gebouw, het is vooral een ‘dienst’, maar wel een die kan leiden tot bepaalde gebouwvormen. 
Steeds meer klinieken zitten in royale huizen, zijn een huis voor de patiënt, letterlijk en 
figuurlijk. De cure wordt door de nieuwe technologie steeds duurder en specialistischer.  
Er wordt bewuster ingegrepen, maar door de technische mogelijkheden dreigt er ‘overdiag-
nostiek’. Diagnostiek en behandeling zijn verschillende dingen en de behandeling bestaat uit 
ingreep en herstel. Voor de architect is dit een inspiratie voor het ontwerp en de vorm(geving) 
van het gebouw. 
 We leven in een tijd van een nieuwe kleinschaligheid. Bottom-up en slow living gaan samen 
met high technology. Contact met wat echt is, de menselijke maat. Niet vluchten in zakelijke 
overdenkingen die geen verbinding leggen met de inhoud. Wel: een visie hebben, iets echt 
willen en daar de middelen voor zoeken en vinden. Er zijn geen vaste kaders en er zijn nieuwe 
spelers en nieuwe mechanismen om geld te genereren. Er ontstaan nieuwe vormen van zorg 
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en service, met tussenvormen tussen wonen en verzorgd worden. Steeds meer is er een  
glijdende schaal tussen gezond zijn en alles kunnen, via minder fit zijn en steeds minder  
kunnen, tot aan reparatie, herstel en met de ziekte moeten leven. 
 Het nodig hebben van zorg is een integraal deel van het maatschappelijk systeem geworden. 
Zorg is niet meer iets wat zich tot één gebouw beperkt. Naast gespecialiseerde grote zieken-
huizen zijn er kleine, specifieke zorgtypen. Verschillende onderdelen van een gebouw of  
complex hebben verschillende bronnen van financiering en exploitatie. De zorg is zo geratio-
naliseerd – een echt gesprek ontbreekt – dat de zorgvrager geen idee meer heeft van de nood-
zaak van de ingreep en de kosten. Die gaan geheel buiten hem om, bijna zonder persoonlijk 
contact. We lijken eraan gewend te zijn dat dit deel van de verzorgingsstaat iets vanzelf-
sprekends is, in plaats van een historische verworvenheid. 
 De marktwerking maakt het nog ingewikkelder. Vaak zijn er meerdere investeerders. Hoe zit 
het met de exploitatie? Willen we verschillende modaliteiten onder één dak? Concurrentie 
waarop? Hoe kunnen we greep krijgen op de functies van de zorginstelling en hun bekostiging, 
en dat afpellen naar de ingrediënten voor een ontwerp? Dat ontwerpen vraagt een ruimtelijk 
onderzoek van het programma, samen met het type bekostiging. Er zijn meer vragen dan  
antwoorden.
 In 2008 kregen de ziekenhuizen de zeggenschap over hun gebouwen. Ze zijn nu volledig  
verantwoordelijk voor de vastgoedfinanciering, huisvestingslasten en exploitatie. In combinatie 
met de grote verandering in de zorg zelf worden andere eisen gesteld aan de gebouwen.  
Zo zou het wachten kunnen worden gekoppeld aan een kleine winkelunit. Er zijn geen bedden-
zalen meer, maar individuele kamers. Er is meer diagnostiek. Er kan besloten worden een 
gebouw te huren, of het later voor andere functies te gebruiken. Delen van een gebouw  
kunnen worden afgestoten naar andere gebruikers. Het hele complex is bijna als een ministad 
met verschillende functies en actoren.

De opdrachtgever 

Het is een tijd van nieuwe verbindingen. De stad is overal. Het Nieuwegeinse ziekenhuis  
St. Antonius is zelfs meer stad dan Nieuwegein, waar mensen uit het hele land naartoe komen, 
want het is een van de beste ziekenhuizen. Je ontmoet elkaar en je kunt er zitten, eten of een 
cadeautje kopen. De entree is als een overdekte straat, een tussenzone tussen ziekenhuis en 
stad, ook klimatologisch. Jaarlijks krijgt het een miljoen mensen over de vloer. Deze passanten-
stroom kan een voedingsbodem zijn voor allerlei voorzieningen. En als we de routes nog 
beter maken, kan dit – omgekeerd – een impuls geven aan het centrum van Nieuwegein, dat er 
pal naast ligt, wat sommige bezoekers niet eens weten of zien. Zulke ziekenhuizen bepalen als 
opdrachtgever een groot deel van de stad, net als het ospedale van weleer. Het St. Antonius 
laat zien hoe een ziekenhuis van deze tijd zich kan verhouden tot de stad en een impuls voor 
het stadsleven kan zijn door de grote stromen mensen.
 Wie is hier de opdrachtgever? Wie voert de regie over deze ‘zorgstad’ en overziet het geheel? 
Het ziekenhuis is een collectief geworden dat een gezamenlijke visie moet ontwikkelen op 
het geven van zorg en de omgeving daarvan. Het begint allereerst met een gebruiksconcept. 
Hoe worden gebouw en zorg met elkaar verbonden? Wat doe je en wat gebeurt waar, nu zorg 
ook een service is die je zelf regelt? Hoe specifiek is het ziekenhuisgebouw? Veel gebouwen 
ondergaan grondige veranderingen. De modernisering van het St. Antonius en het Erasmus 
MC heeft vooral te maken met de service en de begeleiding van patiënten en bezoekers, van 

parkeren tot kamer. De voorzieningen liggen aan een ruggengraat dwars door het gebouw en 
reiken naar de stad; de beddenhuizen zijn beter bereikbaar, en flexibel en generiek qua ontwerp. 
Ook het wachten en de bewegwijzering verbeteren – de medische zorg is hier namelijk al  
perfect. Het is een healing environment die de concurrentie aankan. Comfort heeft een dubbele 
lading gekregen: naast healing voor de patiënt betekent het klantenbinding voor het ziekenhuis.
 Het gaat om de visie die besloten ligt in het praktische gebruik van het gebouw. En ook:  
hoe het gebouw reageert op zijn omgeving, zelf omgeving wordt. Dat voel je goed in  
Groot Klimmendaal, het in 2009 opgeleverde revalidatiecentrum in Arnhem van architect 
Koen van Velsen. Een ospedale van deze tijd. Dat gebouw doet iets met jou en zijn omgeving. 
Pure schoonheid voel je. Een kalmte overvalt je als een thuis. Het is meer dan wat in een  
programma van eisen kan staan, dit is een healing environment. De overmaat aan ruimte,  
het binnenkomen, het lopen naar je bestemming, het naar buiten kijken – daar word je al 
beter van. En iedereen is er aardig, wordt blij van het gebouw. Dat is de meerwaarde van 
architectuur – een surplus dat ontstaat in de dialoog tussen opdrachtgever en architect. Op de 
plattegronden zie je een uitgekiende organisatie van functies, zodat de verschillende gebruikers 
elkaar niet hinderen. Ziek en gezond lopen door elkaar.
 Het eerste, het gewone doch complexe gebruik, is de opgave van de opdrachtgever. Kan die 
de complexe medische eisen vertalen in specifieke ruimtelijke domeinen? Die eerste fase, over 
het gebruik, over financiering, over ambitie en idealen, moet worden vertaald in ruimtelijk 
organisatievermogen. Vanuit de financiering mag niet alles zomaar door elkaar lopen. Van de 
ontwerper wordt groot respect gevraagd voor zijn opdrachtgever, die vaak weer uit verschil-
lende deelopdrachtgevers blijkt te bestaan. Conceptontwikkeling wil dan zeggen: hoe integreer 
ik dit financiële landschap simultaan met ruimtelijke ideeën die vaak een heel andere invalshoek 
hebben? Wat doet de vorm, hoe ontwerp ik de voorwaarden voor genezing? Het uitvinden 
van de verbanden in het programma hoort bij die eerste ontwerpende onderzoeksfase. 
 In de stad moeten we eerst het stadsconcept bedenken. Zie hoe de transformatie van het 
Erasmus MC de relatie met Rotterdam opnieuw formuleert, met een nieuwe as door het 
gebouw naar park en parkeergarage, en hoe het daarmee het park een nieuwe betekenis 
geeft. Bij de modernisering van het AMC, nu nog een gesloten, hyperprofessioneel bastion, 
gaat het onder meer om de oriëntatie op het station, het zichtbaar openen naar de bezoekers 
en het maken van een prettige verblijfsruimte – samen met de directe omgeving – waar ook 
andere functies zich willen vestigen.

Typologie als basis voor architectuur

Of het nu het zorgconcept is voor het wonen, de care of de cure, we zien bij al deze sectoren 
een toenemend onderscheid tussen het collectieve en het private. Het eerste richt zich naar 
buiten als royaal verblijfsgebied, het tweede wordt meer besloten. Bij de ‘onzichtbare’ zorg in 
servicecomplexen, waar alle soorten service en het wonen zo gewoon mogelijk zijn, is dit 
onderscheid nog sterker. Ook bij Klimmendaal is de presentie van het gebouw een chique  
buitenplaats waar vanbuiten geen zorg te zien is. Bij het servicegericht wonen op hoog niveau 
is het gebouw bijna een complete verblijfsruimte waarbinnen de bewoners veel privacy hebben. 
De zorg is daar een onzichtbare dienst. De architect heeft in zo’n geval vooral moeten studeren 
hoe de exploitatie-eisen gepaard kunnen worden aan de culturele waarde van het gebouw. 
Immers, uit koele efficiency alléén komt geen Klimmendaal voort. Er is een zekere sensibiliteit 
voor nodig om het te verheffen boven zijn functie sec, om te denken vanuit ‘de klant’.  
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Dit vraagt om een opdrachtgever die zijn architect stimuleert ruimtelijke fenomenen uit te 
vinden die hij nog niet bedacht had. Hij moet zich willen laten verrassen met wat hij nog niet 
kende, creativiteit een kans geven, ook bij de interpretatie van de meer zakelijke aspecten. 
Kwaliteit komt voort uit het ‘schuren’ van het nieuwe met het vertrouwde, waardoor we een 
andere identiteit zien.
 Typologie en stijl zijn de twee kernwoorden bij het ontwerpen. Vorm is ook altijd typologie. 
Een vorm creëert een gebruik, is iets gewoons. Bij de nieuwe zorggebouwen zien we niet 
meer zo strak het paviljoentype, of het grote rationele gebouw. Het gebouw is meer stad 
geworden, en dus vanzelf eclectischer. Stijl heeft dan betrekking op het aangenaam maken 
van een omgeving. Stijl is (een) kwaliteit, bijna los van vorm of type. Het feit dat we door  
de opeenvolgende behandelingen meer moeten wachten, zorgt er al voor dat het gebouw 
evolueert in de richting van een reeks van ruimten die steeds intiemer worden, steeds meer 
naar het medische kunnen en steeds meer afgezonderd van de buitenwereld. Dit is goed te 
zien bij Orbis in Sittard-Geleen.
 We zien ook steeds meer satellieten, ver weg of dicht bij het kernziekenhuis. Het clusteren 
van medisch gerelateerde functies in een ‘zorgboulevard’ is een stedelijk fenomeen. Soms wil 
het ziekenhuis er vanbuiten niet als een ziekenhuis uitzien, maar vooral deel van de stad zijn – 
een plein maken, zoals bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Toch blijft het ziekenhuis 
het domein van de zieke, nog meer dan van de medicus, al is het ontsnappen aan het zieke 
een van de ingrediënten van een healing environment. En er moet een zekere rust zijn voor de 
bezoeker die wordt geconfronteerd met persoonlijk leed.
 Typologie gaat over de onderverdeling in typen met bepaalde kenmerken. We kijken nu veel 
meer hoe verschillende modaliteiten van het ziekenhuis geclusterd kunnen worden. Het zieken-
huis is dus niet meer iets van één type, maar heeft meer met ‘stijl’.
 Stijl refereert aan bepaalde kenmerken als totaalbeeld, is een identiteit. Comfort heeft te 
maken met aspecten als kleur, materiaal en je veilig voelen bij een heftige ziekte. Daarom zal 
het ziekenhuis altijd een zekere relatie hebben met modieuze aspecten van zijn tijd, en tijdloos 
zijn door de kwaliteit van de vormgeving, zoals het kleurgebruik in Orbis en kleur en ruimte in 
Klimmendaal laten zien. Deze paradox, tijdloos en tijdgebonden, is het domein van de goede 
ontwerper en raakt aan de universele waarde van architectonische kwaliteit. Veel kleinere  
klinieken bevinden zich in grote huizen en geven de patiënt comfort en rust, in plaats van een 
angstaanjagende, steriele omgeving. De klassieke ziekenhuizen van weleer besteedden daar 
ook meer aandacht aan – zie de grandeur van de entree en de gangen in het Ospedale 
Maggiore in Milaan. Er mag dus ontworpen worden! Als ze voortkomen uit een authentiek 
medegevoel voor de patiënt en zijn naasten, dus uit visie, zijn kleur en mooie details niet taboe.

De echte opdrachtgever is niet bezig met stijl of type. Wel heeft hij een visie op zorgzaamheid 
in onze samenleving. Die ambitie moet hij zo precies mogelijk uitdragen. Dat is de basis en 
inspiratiebron voor de architect die de vorm en de ruimtelijkheid moet vinden voor zijn gebouw. 
De opdrachtgever kent gebouwen die hij goed vindt. Het gesprek daarover is de kern van de 
dialoog tussen architect en opdrachtgever. Analyseren waarom precies iets goed is vanuit het 
perspectief van het gebruik, hoe ruimte gebruik oproept. Daarover leren praten, samen,  
zonder oordeel. Durven over kwaliteit te spreken. Voor de opdrachtgever is zijn gebouw niet 
iets wat je puur technisch kunt uitleggen; hij zal sommige dingen niet eens bewust ervaren. 
De architect moet hem leren kijken. De opdrachtgever moet durven spreken over hoe mensen 

zich daar voelen, hoe de dokter werkt, hoe de verpleegster er rondloopt, hoe het gebouw als 
geheel werkt. Dat is niet allemaal op te schrijven, en zeker niet van tevoren. Hij moet in een 
zekere intimiteit en emotie met zijn architect durven spreken. Met emotie, want het gaat 
over leven of dood, over onzekerheid, over geluk, over de belangrijke momenten van het 
leven. De opdrachtgever is vernieuwend als hij een ervaring van die omgeving kan bieden 
waar mensen beter van worden. 
 Het begint met een vraag. De intensiteit en openheid van het gesprek bepalen hoe goed 
een gebouw wordt. De architect heeft dat gesprek nodig van mens tot mens – zelfs nu die 
opgave een ingewikkelde puzzel is geworden van belangen en partijen. Uiteindelijk gaat het 
maar om één ding. Dat we kunnen zeggen en voelen als we het gebouw binnenkomen: het is 
met liefde gedaan.

Mariet Schoenmakers is stedenbouwkundige en directeur Concepts bij gebieds en vastgoedontwikkelaar AM.  
Van daaruit is zij betrokken bij actuele gebiedsontwikkelingen. Schoenmakers was voorzitter van het bestuur van  
het Stimuleringsfonds voor Architectuur en lid van de Raad voor Cultuur. Zij heeft ervaring in zowel de publieke  
als de private sector en werkte onder meer aan multifunctionele binnenstadsprojecten.
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 Het zijn stuk voor stuk vragen waarop niet a priori antwoorden zijn te geven. Dat is wat het 
juryproces juist zo boeiend maakt. Dat het ene jurylid het belangrijk vindt dat de gebruikers 
van een gebouw zich senang voelen met het resultaat, terwijl een ander uitkijkt naar de 
opdrachtgever die een architect prikkelt om als het ware boven zichzelf uit te stijgen. Weer een 
ander raakt misschien het meest onder de indruk als hij een opdrachtgever tegenkomt die 
met succes een droom heeft nagejaagd. 

Juryleden

Het streven naar verschillende invalshoeken is een van de redenen waarom reglementair is 
vastgelegd dat de jury zo breed mogelijk is samengesteld. Om te beginnen is er een jurylid dat 
het professionele opdrachtgeverschap vertegenwoordigt. In de jury van 2012 is dat Michiel 
Schaap, programmamanager bij Amvest. Schaap is onder meer nauw betrokken geweest bij 
de ontwikkeling van de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg. Het technisch-wetenschappelijk 
opdrachtgeverschap is in deze jury vertegenwoordigd in de persoon van Walter Spangenberg, 
algemeen directeur van het bouwtechnisch adviesbureau ABT. Spangenberg is verantwoordelijk 
voor het constructief ontwerp van tal van spraakmakende gebouwen, waaronder het nieuwe 
filmmuseum EYE in Amsterdam. Voor de categorie ervaren ontwerpers zit Marlies Rohmer in 
de jury. Als architect oogst zij vooral roem met haar onderwijsgebouwen. 

Het aardige van een prijs als de Gouden Piramide is dat ze elke jury steeds opnieuw confron-
teert met de vraag wat goed opdrachtgeverschap nu eigenlijk betekent. Het reglement spreekt 
zich daar, noodgedwongen, alleen in algemene termen over uit. Er staat in dat de jury de 
inzendingen op twee aspecten beoordeelt. Allereerst is er ‘de wijze waarop de opdrachtgever 
vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn opdrachtgeverschap’. Het tweede gaat over de kwaliteit 
van het ingezonden project, waarbij wordt verwezen naar de drie ‘waarden’ die werden  
geïntroduceerd in de eerste Architectuurnota (uit 1991): de gebruikswaarde, de culturele 
waarde en de toekomstwaarde. 
 Enige jaren geleden heeft Ton Idsinga, de toenmalige jurysecretaris, deze aspecten  
uitgewerkt in een aantal toetsingscriteria. Vooral de drie criteria over het ‘inspirerend opdracht-
geverschap’ kunnen de jury verder op weg helpen. Allereerst schrijft Idsinga dat een goede 
opdrachtgever creatief is; die creativiteit is vooral geboden op momenten dat de onvermijdelijke 
hindernissen moeten worden overwonnen. Het tweede criterium gaat over de deskundigheid 
van de opdrachtgever. Die is onder meer af te lezen aan de manier waarop de opdrachtgever de 
inbreng van de ontwerpers en andere adviseurs op waarde weet te schatten. Ten slotte is er 
datgene wat volgens Idsinga ‘de belangrijkste brandstof van het proces van totstandkoming’ 
is: bezieling. Het is zo’n begrip dat zich lastig laat vangen in ondubbelzinnige maatstaven, 
maar waarvan iedereen aanvoelt wat ermee bedoeld wordt. 
 Gelukkig heeft Idsinga met zijn criteria de discussie verre van dichtgetimmerd. Dat blijkt uit 
vragen die bij elke ronde van de Gouden Piramide de kop opsteken. Altijd zijn er wel juryleden 
die ter sprake brengen hoe je een particulier die één keer in zijn leven een huis laat bouwen, 
kunt vergelijken met de projectontwikkelaar of woningcorporatie waarvoor het opdracht-
geverschap als het ware dagelijkse kost is. Maar schuilt daarin niet juist het aantrekkelijke van 
een prijs – of het nu gaat om een literatuurprijs, een filmprijs of een architectuurprijs? Als we 
een winnaar simpelweg op het spoor zouden kunnen komen door een checklist af te vinken, 
dan zouden we helemaal geen jury nodig hebben. 
 Het jureren voor de Gouden Piramide gaat dan ook geregeld gepaard met het tegen elkaar 
afwegen van kwaliteiten die tot op zekere hoogte onvergelijkbaar zijn. Wat verdient meer 
bewondering? Een provincie die niet alleen miljoenen euro’s investeert in een spectaculaire 
uitbreiding van het provinciaal museum, en daarbij een ingewikkelde operatie volgens afspraak 
tot een goed einde weet te brengen? Of het veel bescheidener museum op een Waddeneiland 
dat, niet in de laatste plaats door een weloverwogen architectenselectie, zichzelf een gebouw 
verschaft dat op een sympathieke manier opvalt, zonder dat het zich opdringt? En is de ideale 
opdrachtgever iemand die de touwtjes strak in handen houdt, die de boel zo weet te organiseren 
dat hij precies krijgt wat hij altijd heeft gewild? Of is de jury eerder op zoek naar een opdracht-
gever die bereid is om met een ontwerper het avontuur aan te gaan en een onbekend territorium 
te verkennen?

De jurering
Olof Koekebakker

De jury in Loods 6. Linksboven: Jord den Hollander. Rechtsboven: Walter Spangenberg, Frits van Dongen, 
Marlies Rohmer, Milène Junius. Linksonder: Michiel Hulshof. Rechtsonder: Michiel Schaap, Frits van Dongen.
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69 inzendingen

Bij de Gouden Piramide heeft de jurering een vaste opbouw. Het begint ermee dat de juryleden 
in de eerste week van april alle inzendingen toegestuurd krijgen. Ze hebben dan twee weken 
de tijd om zich in de opbrengst te verdiepen, zodat ze goed beslagen ten ijs komen op de 
twee jurybijeenkomsten die later die maand plaatsvinden in de Bagagehal van Loods 6, op het 
KNSM-eiland in Amsterdam. Aan het einde van de tweede bijeenkomst moet de jury de vijf 
inzendingen hebben gekozen die ze nomineert voor de eindzege. Eind mei zal de jury die 
genomineerde projecten tijdens een tweedaagse excursie bezoeken, om aan het slot van de 
reis vast te stellen welke opdrachtgever ze bij de minister als winnaar voordraagt. 
 Voor de Gouden Piramide van 2012 hadden 69 opdrachtgevers hun gerealiseerde project 
ingestuurd. Dat is minder dan de honderd inzendingen in de editie van 2010 (in de even jaren is 
de Gouden Piramide een prijsvraag voor architectuurprojecten, in de oneven jaren voor gebieds-
ontwikkeling). Toch is er reden om tevreden te zijn over dit aantal. Blijkbaar doet de crisis in 
de bouw zich nog niet in haar volle omvang gelden. Bij nader inzien is dit niet zo verwonderlijk. 
Om voor de Gouden Piramide in aanmerking te komen, moeten projecten voor 1 januari 2012 
zijn opgeleverd. Als we in aanmerking nemen dat er algauw een jaar of vier ligt tussen de start 
van een project en zijn oplevering, mogen we ervan uitgaan dat het overgrote deel van de 
ingezonden projecten al vóór 2008, het eerste ‘crisisjaar’, is begonnen. 
 Het is altijd interessant om vast te stellen welk soort projecten is ingezonden. In 2012 is 
de categorie woningbouw de grootste met 17 inzendingen, waarbij het in 11 gevallen gaat om 
particulier opdrachtgeverschap. Op de tweede plaats komen de scholen (inclusief kinder-
opvang) met 10 projecten. Dan volgen de zorggebouwen (8), kantoren en laboratoria (7), 
vrijetijdsvoorzieningen en musea (6), projecten met een gemengd programma (6), gemeente-
huizen en stadskantoren (5), de inrichting van de openbare ruimte, inclusief parken (3), infra-
structuur (2) en ten slotte twee in de categorie ‘overige’. Drie inzendingen worden door de jury 
aangemerkt als gebiedsontwikkeling; de betreffende opdrachtgevers is aangeraden om hun 
project in 2013, als het thema weer gebiedsontwikkeling is, opnieuw in te sturen. Geografisch 
waren alle Nederlandse provincies vertegenwoordigd, met als ‘koplopers’ Noord-Holland (17), 
Zuid-Holland (12), Gelderland (11) en Noord-Brabant (9). Als we ten slotte kijken naar de aard 
van de opdrachtgevers, dan tellen we 13 gemeenten, 13 woningcorporaties, 11 particulieren,  
8 projectontwikkelaars, 6 onderwijsinstellingen, 5 zorginstellingen, 4 bedrijven, 3 provincies 
en stadsregio’s, 2 ideële stichtingen, een recreatieschap en een onderzoeksinstituut.
 Voordat een begin kan worden gemaakt met de daadwerkelijke beoordeling, moet worden 
vastgesteld of er projecten bij zitten waar een van de juryleden op de een of andere manier bij 
betrokken is geweest. Dat blijkt bij enkele inzendingen het geval. Het betekent dat het betref-
fende jurylid zich even zal moeten terugtrekken. Mocht een van die inzendingen genomineerd 
worden, dan zal het betrokken jurylid de jury zelfs moeten verlaten. Het is een situatie die 
zich de afgelopen jaren verschillende keren heeft voorgedaan, maar bij deze editie is het 
gelukkig een voltallige jury die op reis kan om de genomineerde inzendingen te bezoeken.

Gemeentehuizen

We pakken de draad op bij het begin van de beraadslagingen. Voordat een eerste ronde wordt 
gemaakt langs de panelen met de inzendingen, wisselen de juryleden enige algemene indrukken 
uit. Daarbij komen onder meer de inzendingen ter sprake waarbij de overheid opdrachtgever is 

 Er is ook een plaats ingeruimd voor een ‘aankomend, talentvol ontwerper’. Dit jaar is dat 
Nynke-Rixt Jukema, die in 2007 een van de winnaars was van de tweejaarlijkse prijsvraag 
Europan. Met haar bureau NRJ Architectuur timmert zij ook aan de weg als criticus en docent.  
De vertegenwoordiger van het lokale bestuur is in deze jury Milène Junius. Als wethouder heeft 
zij onder meer de grootste ingreep in haar portefeuille die Delft ooit gekend heeft: de trans-
formatie van de Spoorzone, die mogelijk wordt gemaakt door de aanleg van de spoortunnel. 
De plaats van de vakkritiek in de jury wordt ingenomen door Jord den Hollander. Naast architect 
is Den Hollander filmmaker en initiator van het Architectuur Film Festival Rotterdam. Ten slotte 
zit in de jury iemand uit de hoek van de journalistiek. Dat is Michiel Hulshof. Als correspondent 
in Sjanghai heeft hij zich intensief beziggehouden met de stormachtige ontwikkeling van 
Chinese megasteden, wat heeft geresulteerd in het boek De stad die naar meneer Sun verhuisde 
(dat hij schreef samen met Daan Roggeveen).
 De jury van de Gouden Piramide wordt altijd voorgezeten door de Rijksbouwmeester.  
Dit jaar trad voor het eerst Frits van Dongen in die rol op. Olof Koekebakker is jurysecretaris. 
Voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht. 

Juryberaad
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‘Van de particuliere opdrachtgevers lijkt geen enkele te hebben gedacht: laat ik de zaak nu 
eens van buitenaf bekijken. De huizen zijn allemaal heel erg op zichzelf gericht’, aldus een 
jurylid. Een ander valt hem bij: ‘Die woningen doen niets met hun omgeving.’ Het zal een van 
de redenen zijn dat uiteindelijk geen enkele van de elf ingezonden particuliere woonhuizen 
zal worden genomineerd.

Opdrachtgevers met visie

Als de jury bij een inzending meteen onder de indruk is van de kwaliteit van het ontwerp, 
volgt steevast de vraag welke bijdrage de opdrachtgever daaraan heeft geleverd. Soms komt 
de jury niet veel verder dan vast te stellen dat die opdrachtgever zich voor de ideeën van de 

(waarbij moet worden opgemerkt dat de rijksoverheid van deelname is uitgesloten). Een jurylid: 
‘Er zaten nogal wat gemeentehuizen bij. Ik bespeurde bij mijzelf dan steeds een zekere terug-
houdendheid. Is het niet gewoon de taak van de overheid om een goed opdrachtgever te zijn? 
En wat voor beeld roept het op als de ene overheid aan de andere overheid een prijs geeft?’ 
Het brengt een ander jurylid ertoe de bouw van nieuwe gemeentehuizen als zodanig ter  
discussie te stellen. ‘Ik heb gelet op het nut en de noodzaak van projecten. Is daar goed over 
nagedacht? Vooral bij die gemeentehuizen vind ik dat een probleem. Ik heb niet kunnen achter-
halen of het echt nodig was om, met de inkrimping van het ambtenarenapparaat, een compleet 
nieuw gebouw neer te zetten.’ 
 De vraag komt aan de orde wat te doen met informatie die juryleden over opdrachtgevers of 
projecten bezitten buiten de inzendingen om. ‘Er zitten heel goede projecten tussen waarvan 
je weet dat de opdrachtgever die goed heeft begeleid. Maar ik weet dat er weinig over is van 
dat prachtige opdrachtgeverschap uit die gouden jaren’, zegt een van de juryleden. En ook: 
‘Sommige opdrachtgevers ken ik van andere projecten. Dat kleurt, zoiets blijft in je achter-
hoofd zitten.’ De jury concludeert dat er geen bezwaar tegen is om die informatie met elkaar 
te delen. En als het gaat om de prestaties van een opdrachtgever bij andere projecten, is het 
reglement daar duidelijk over. Er staat in dat de jury moet letten op ‘de consistentie in de 
wijze waarop het opdrachtgeverschap is uitgeoefend en de continuïteit in de kwaliteit van de 
gerealiseerde projecten over een periode van maximaal tien jaar’. Overigens laat de toegevoegde 
waarde van extra informatie die in de jury aanwezig is, zien dat veel inzenders er niet goed in 
slagen om hun verhaal in een toelichting van drie pagina’s tekst adequaat over het voetlicht  
te brengen. 

‘Autistische’ woonhuizen

In twee dagen moet de jury dus komen tot een keuze van vijf nominaties. Die vijf worden 
aangevuld met een tiental andere projecten die de jury interessant genoeg acht om in het 
boek te worden opgenomen. De eerste dag zal in het teken staan van het elimineren van 
inzendingen die onvoldoende indruk maken. De jury spreekt af ernaar te streven dat er  
pakweg 25 overblijven waarover op de tweede jurydag diepgaander zal worden gesproken. 
Overigens kan ieder jurylid een project dat eenmaal is afgevallen, op een later tijdstip 
opnieuw in de discussie terugbrengen. Het is vaker gebeurd dat projecten die aanvankelijk  
ter zijde zijn geplaatst, in tweede instantie als gevolg van ‘voortschrijdend inzicht’ ineens 
hoge ogen blijken te gooien. 
 Bij de eerste beoordelingsronde loopt de jury alle inzendingen af. Omdat deze rondgang 
zoals gezegd is gericht op eliminatie, wordt over inzendingen die meteen hoog scoren nog 
weinig gezegd. Die zullen de volgende ronden uitgebreid aan bod komen. Van enkele projecten 
wordt vastgesteld dat ze te vroeg zijn ingezonden. Omdat ze nog niet zijn opgeleverd, kan  
de jury zich nog geen goed beeld vormen van het eindresultaat. Aan de betrokken opdracht-
gevers wordt gevraagd hun project opnieuw in te zenden in 2014 – de volgende editie van de 
Gouden Piramide met als thema architectuur. Ook inzendingen die beter passen bij het thema 
gebiedsontwikkeling worden zoals gezegd niet besproken. Die kunnen volgend jaar weer 
meedoen. 
 Over sommige inzendingen is de jury het gauw eens. Maar er zijn er ook die aanleiding 
zijn voor opmerkingen die in de loop van de jurering vaker zullen worden gemaakt. Zoals over 
wat wordt aangeduid als het ‘autistische’ karakter van de meeste particuliere woonhuizen. 

Boven: Nederlands Instituut voor Ecologie. Onder: Stadstuin Emma’s Hof.
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architect ontvankelijk heeft getoond. ‘Ze hebben er wel hun nek voor uitgestoken’, heet het 
dan. Een voorbeeld is de zogeheten Loopgraafbrug in Halsteren. De jury vindt het ontwerp zo 
spectaculair dat ze zal besluiten het project op te nemen in dit boek. Maar uit de toelichting 
blijkt wel dat de opdrachtgever bij een aannemer een ‘gewone’ brug had besteld, waarna men 
min of meer toevallig op een ontwerper was gestuit die met het lumineuze idee kwam van 
een brug waarmee de mensen niet over, maar door het water lopen. De opdrachtgever komt 
in dit geval de eer toe dat hij bereid was mee te gaan met zoiets ongewoons, maar voor de 
jury is dat onvoldoende voor een nominatie.
 Soms stelt de jury vast dat een (meestal onervaren) opdrachtgever door een open houding 
bereid is zich door de architect die hij heeft gekozen te laten ‘opleiden’. Zo brengt de Orangerie 
van SAS in Huizen wisselende reacties teweeg. Hoewel de architectonische kwaliteit uiteindelijk 
onvoldoende wordt gevonden voor een nominatie, hebben sommige juryleden waardering 
voor wat ze het lerend vermogen van de opdrachtgever noemen. Anderen voegen daaraan  
toe dat ook van een opdrachtgever die zelf aangeeft geen ervaring te hebben, mag worden 
verlangd dat hij op z’n minst een visie heeft. ‘Onschuldigheid is een ander vak’, merkt een van 
hen op. 
 Bij deze jury moet de opdrachtgever dus meer laten zien dan ontvankelijkheid of ‘lerend 
vermogen’ om in aanmerking te komen voor een nominatie. Er moet een eigen visie achter 
zitten, die overigens op verschillende manieren tot uitdrukking kan komen. Het kan bijvoorbeeld 
een visie op het proces zijn. Zo is er over het algemeen waardering voor opdrachtgevers die 
hun architect niet zozeer hebben uitgekozen op basis van een ontwerpvoorstel, maar veeleer 
omdat zo’n architect heeft laten zien dat hij er vooral op uit was om met de opdrachtgever mee 
te denken over de opgave. Later zal een van de juryleden opmerken dat er een onderscheid 
kan worden gemaakt tussen opdrachtgevers die in eerste aanleg vooral op zoek zijn naar de 
opgave, en opdrachtgevers voor wie die opgave al helder is. Voor die laatsten gaat het meteen 
al om de vertaling van die opgave in een gebouw. Het een is niet bij voorbaat beter dan het 
ander; in beide situaties kunnen zij zich een goed opdrachtgever tonen.

24 overblijvers

Aan het eind van de eerste jurydag wordt de balans opgemaakt. Er blijken 24 inzendingen  
te zijn overgebleven voor de volgende ronde. Het zijn:
–  Stichting KindercASLa met het architectuurcentrum voor kinderen in Almere;
–  De Alliantie met Borneohof in Amsterdam;
–  SAS met de Orangerie in Huizen;
–  Gemeente Oss met het vernieuwde gemeentehuis;
–  Rolf Bruggink en Yffi van den Berg met het woonhuis de Zwarte Parel in Rotterdam;
–  Familie Nieland met het landgoed het Beloofde Land in Klarenbeek;
–  Gemeente Rotterdam met Sportpaleis Ahoy;
–  Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid met het St. Ignatiusgymnasium  

in Amsterdam;
–  Kaap Skil, museum van jutters en zeelui in Oudeschild;
–  ’s Heeren Loo met Dagbesteding Duinzone in Noordwijk;
–  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen;
–  R.M.B. Biervliet en A.G.M. de Beijer met Silverled (woonhuis met bedrijfsruimte)  

in Winsum;Marlies Rohmer in het Drents Museum
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van te maken.’ Anderen zijn uitgesproken negatief. ‘Dit is van dik hout zaagt men planken. 
Zulk soort onzin moeten we niet stimuleren.’ En: ‘In zijn exceptionele vormgeving distantieert 
het zich totaal van zijn omgeving. Het maanlandschap eromheen versterkt dat nog.’ Er blijkt 
nog een tussenpositie mogelijk: ‘Het is spuuglelijk, maar het mooie is dat iemand gek genoeg 
is om het te doen.’ Uiteindelijk krijgt Decos te weinig steun om te kunnen doordringen tot de 
laatste vijftien.

–  De Key met wooncomplex De Keyzer in Amsterdam;
–  Stichting Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag;
–  Gemeente Bergen op Zoom met de Loopgraafbrug in Halsteren;
–  Ontwikkelcombinatie WonenBreburg met De Sculpturen in Breda;
–  Stichting Vrije Scholen Athena met de Michaëlschool in Leeuwarden;
–  Hestia Kinderopvang met Hestia Rivierenbuurt in Amsterdam; 
–  Provincie Drenthe met het Drents Museum in Assen;
–  Gemeente Venray met het project Venray-Centrum op de Schop;
–  Stadgenoot met Blok 128 in Amsterdam;
–  Van Neynselgroep met het verpleeghuis Boswijk in Vught;
–  Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch;
–  Decos Technology Group met de nieuwe bedrijfshuisvesting in Noordwijk.

Geanimeerde discussie

Als de juryleden een week later voor de tweede keer samenkomen in de Bagagehal, zijn de 
overgebleven inzendingen per categorie bij elkaar gezet, zodat ze met elkaar kunnen worden 
vergeleken. De voorzitter stelt voor om het aantal kanshebbers allereerst terug te brengen tot 
de vijftien die in ieder geval in het boek zullen worden gepresenteerd. Omdat op verzoek van 
een van de juryleden één project wordt teruggehaald dat de week ervoor was geëlimineerd 
(Wooncompagnie met het woonzorgcomplex De Hulst in Oterleek), moeten er nog tien 
inzendingen afvallen. 
 Nadat de juryleden de gelegenheid hebben gekregen om elk voor zich nog een keer langs 
de panelen te lopen om het geheugen op te frissen, volgt weer een gezamenlijke besprekings-
ronde. Er zijn drie mogelijkheden. Inzendingen waarvan wordt vastgesteld dat ze niet tot de 
laatste vijftien behoren, worden onverbiddelijk omgedraaid. Dan is er een categorie twijfel-
gevallen. Die worden zolang op de grond gezet. Projecten die doorgaan mogen blijven staan. 
 Over het lot van de meeste overblijvers wordt de jury het snel eens. Maar er zijn er ook die 
in deze ronde aanleiding geven tot geanimeerde discussies. Zoals in het geval van het ‘klushuis’ 
in de Rotterdamse wijk Charlois. Iedereen juicht het klushuizenproject van de gemeente toe 
(‘eigenlijk verdient Rotterdam een prijs’), maar over het ingezonden project verschillen de 
meningen – nog afgezien van de vraag hoe om te gaan met een opdrachtgever die tegelijk de 
ontwerper is. Met zijn zwarte gevel heeft het pand een complete makeover ondergaan. 
‘Meesterlijk gedaan’, en ‘Het is absoluut iemand die iets bijzonders doet’, zeggen de pleit-
bezorgers. Maar ook: ‘Ik vind het graatmager’ en ‘Het straalt een soort egoïsme uit. Stel je voor 
dat iedereen zoiets doet. Laat hem zijn privéwereld aan de achterkant creëren. Aan de straat 
zie ik liever regelmaat en orde.’ Waarop een ander jurylid antwoordt: ‘Ik zou er geen problemen 
mee hebben als anderen in de straat ook zoiets doen. Ik houd wel van Belgische toestanden.’
 Een andere inzending die de gemoederen enigszins doet oplopen, is het op een ruimteschip 
lijkende bedrijfsgebouw van Decos Technology Group in Noordwijk. De opdrachtgever zegt 
geïnspireerd te zijn door Star Wars. Een van de juryleden toont zich enthousiast: ‘Een opdracht-
gever die weet wat hij wil en daar zijn architect mee inspireert. Hij heeft er bovendien een 
gebouw mee gekregen waar zijn medewerkers zich prettig in voelen.’ Een ander, die weliswaar 
minder te spreken is over het resultaat, zegt: ‘Het is iemand die heeft nagedacht over corporate 
identity en die vervolgens een architect heeft gevonden die handig genoeg is om er een gebouw 

NynkeRixt Jukema in het St. Ignatiusgymnasium
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Twee musea

Bij de bespreking van de overgebleven negen wordt een andere benadering gekozen. Niet meer 
opnieuw op zoek gaan naar de volgende afvallers, maar – omgekeerd – kijken welke inzendingen 
in ieder geval zouden moeten worden genomineerd. Over nominaties voor het St. Ignatius-
gymnasium en het Nederlands Instituut voor Ecologie is de jury het snel eens. Daarmee staan 
de eerste twee vast. Voor de keuze van de Dagbesteding Duinzone en het bewonersinitiatief 
van Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag ontstaat ook snel algemene instemming. Alleen voor 
de vijfde en laatste nominatie is nog een pittige discussie nodig. Het zal gaan tussen de twee 
musea: Kaap Skil, museum van jutters en zeelui in Oudeschild en het Drents Museum in Assen. 
 Bij Kaap Skil valt heel vaak het woord sympathiek. Maar het roept bij de juryleden weinig 
hartstochten op – in positieve noch in negatieve zin. Dat ligt anders bij het Drents Museum in 
Assen. Er zijn juryleden die hun tweestrijd in één zin weten te vatten: ‘Als je die materialisatie 
in het interieur ziet, dan is het natuurlijk van een schaamteloze kitsch. Maar soms is dat wel 
lekker.’ Er is verschil in waardering voor het feit dat de provincie Drenthe tientallen miljoenen 
in een cultureel project steekt. ‘Het is goed voor Nederland dat er af en toe grote, bombastische 
dingen worden neergezet. Dit is al zo’n land van doe maar gewoon...’ Anderen weigeren dat 
als een grote prestatie te zien: ‘Voor een provincie is zoiets gemakkelijk, ze hebben er genoeg 
geld voor. In plaats van het in zo’n megaproject te stoppen, hadden ze het aan de collectie 

Zorgsector

Daarnaast zijn het vooral de inzendingen uit de zorgsector die discussie oproepen. Dat is geen 
wonder als men bedenkt dat, ook in tijden van crisis, het bouwen voor de zorg een actuele 
opgave is – en dat voorlopig wel zal blijven. Een van de inzendingen is het Jeroen Bosch Zieken-
huis in ’s-Hertogenbosch. Er is bewondering voor de projectleider, die getuige de toelichting 
het uiterst gecompliceerde en vaak moeizame proces in goede banen heeft weten te leiden. 
Maar het resultaat? ‘Dit is er nog steeds een van de oude stempel. Terwijl er een reeks zieken-
huizen op komst is die er heel anders uitzien.’ Een ander vult aan: ‘Die nieuwe ziekenhuizen zijn 
er al. Ze zien er soms uit als een dorpje of een stadje, met kleine eenheden die het menselijk 
en beheersbaar maken. Ik ken dit ziekenhuis toevallig, het is een gigantische bak in the middle 
of nowhere. In het interieur moet het vervolgens enorm worden opgeleukt, terwijl er structureel 
niks is gebeurd.’ Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis valt af.
 Twee andere zorgcomplexen overleven de tweede beoordelingsronde, niet in de laatste 
plaats omdat ze wel de uitkomst zijn van andere manieren om over zorg en zorggebouwen na 
te denken. Het zijn de Dagbesteding Duinzone van ’s Heeren Loo in Noordwijk en verpleeghuis 
Boswijk van de Van Neynselgroep in Vught. Bij de laatste heeft de waardering niet zozeer 
betrekking op de architectuur, die tamelijk monotoon wordt gevonden. ‘Toch vind ik het 
enorm geslaagd. Zeker als je het vergelijkt met de gebruikelijke zorg voor dementerenden: 
zes lagen hoog en aan het einde van de gang de gemeenschappelijke ruimte. Geef mij dan maar 
dit project: heel individueel, grondgebonden, met eigen tuintjes. Een hele prestatie van de 
opdrachtgever.’ Een ander is het hiermee eens: ‘Hier zie je dat als je in de zorg wilt presteren, 
je niet heen kunt om individuen. Dat kan leiden tot spectaculaire architectuur, maar soms 
gaat het daar helemaal niet om. Dit zijn de opgaven van de toekomst.’

Van vijftien naar vijf

Zonder dat er hoeft te worden gestemd, wordt de jury het eens over de vijftien inzendingen 
die in ieder geval in het boek komen. De laatste afvallers zijn: de Orangerie in Huizen, het 
Beloofde Land in Klarenbeek, Silverled in Winsum, De Keyzer in Amsterdam, De Sculpturen in 
Breda, de Michaëlschool in Leeuwarden, het project Venray-Centrum op de Schop, het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, Decos in Noordwijk en De Hulst in Oosterleek.
 Dan staat de jury voor de belangrijkste opgave van het eerste deel van de jurering: het 
bepalen van de vijf genomineerde inzendingen met hun opdrachtgevers. De voorzitter stelt 
voor het aantal kanshebbers eerst terug te brengen tot tien. Er volgt opnieuw een rondgang. 
Het eerste ‘slachtoffer’ is het gemeentehuis van Oss. ‘Knap hoe van een bestaand gebouw iets 
nieuws is gemaakt, ze hebben het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt.’ Maar ook: ‘Jammer dat 
je van de oorspronkelijke architectuur niets terugziet.’ En: ‘Hij zit terecht bij de laatste vijftien, 
maar wat mij betreft is het nu klaar.’ Blok 128 sneuvelt eveneens. Er is veel waardering (‘het 
straalt eenheid uit, terwijl bijna alle plattegronden verschillend zijn’), maar ook: ‘Ze zijn goed 
met de bewoners omgegaan, maar is dat niet gewoon een plicht voor iedere woningcorporatie?’ 
 De Loopgraafbrug haalt het niet omdat, zoals eerder opgemerkt, het vooral een prestatie 
van de ontwerper is, en niet zozeer van de opdrachtgever. De reden dat de Zwarte Parel afvalt, 
ligt net iets anders: hier zijn opdrachtgever en architect verenigd in één persoon, maar het is 
toch vooral de architect in hem die de meeste waardering oogst. ‘Qua opdrachtgeverschap 
toch niet zo heel bijzonder’, zegt een jurylid. Ook de renovatie van Sportpaleis Ahoy en de 
kinderopvang van Hestia komen niet verder dan deze ronde.

Dagbesteding Duinzone. V.l.n.r. Milène Junius, Michiel Hulshof, 
Michiel Schaap, Frits van Dongen.
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Nominaties

De vijf genomineerden op een rij: 
 ’s Heeren Loo met de Dagbesteding Duinzone in Noordwijk. Een complex van kleinere 
gebouwen die tezamen een centrum vormen voor dagbesteding van cliënten met een 
verstandelijke beperking. Het perspectief van die cliënten, waarvan de meesten aan een vorm 
van autisme lijden, is een belangrijk uitgangspunt geweest voor het ontwerp. 
 NIOO-KNAW met het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Het instituut legde 
zichzelf de eis op om uitgangspunten van ecologie en duurzaamheid in zijn eigen gebouw tot 
uitdrukking te laten komen. Daarnaast moet het vooral een inspirerend werkklimaat bieden. 
 Provincie Drenthe met het Drents Museum in Assen. De grote ondergrondse uitbreiding van het 
museum laat de culturele ambitie van de provincie zien. Het dak van de uitbreiding maakt 
deel uit van de groene zone rond de binnenstad.
 Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag. In het Regentessekwartier nam een groep bewoners het 
initiatief voor een openbare tuin in het binnengebied van een gesloten blok. Ze richtten een 
stichting op die in korte tijd anderhalf miljoen euro bijeen wist te krijgen.
 Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid met het St. Ignatiusgymnasium. Vanwege de 
sterke groei van het aantal leerlingen was het bestaande schoolgebouw te krap geworden.  
Na ampele overweging koos het schoolbestuur niet voor nieuwbouw op een perifere locatie, 
maar voor uitbreiding. Het gymnasium moest namelijk stevig in de stad geworteld blijven.
 Tevreden stelt de jury vast dat deze vijf een mooi scala bieden van verschillende soorten 
opdrachtgeverschap. Een van de leden verwoordt het zo: ‘High culture, low culture, de zorg-
sector, science en duurzaamheid, hergebruik en scholen.’ 

Excursie

Op woensdag 23 mei verzamelen de juryleden zich ’s ochtends bij de ingang van het  
St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam-Zuid. Het is het begin van de tweedaagse excursie 
langs de genomineerde inzendingen. De volgende dag, nadat als laatste het Drents Museum in 
Assen is bezocht, zal de jury moeten bepalen wie ze aan de minister voordraagt als winnaar 
van de Gouden Piramide 2012. De bezoeken hebben een vaste opbouw. Nadat de jury en haar 
gevolg kennis heeft gemaakt met het gezelschap van de opdrachtgever, wordt een toelichting 
gegeven op het project. Dan volgt de bezichtiging. De juryleden hebben volop de gelegenheid 
om  
vragen af te vuren op de delegatie van de opdrachtgever. Als het, na pakweg twee uur, tijd is 
om de reis te vervolgen, neemt de Rijksbouwmeester als voorzitter van de jury het woord om 
te bedanken voor de altijd perfect georganiseerde ontvangst. Daarbij overhandigt hij de  
plaquette die, als voorlopig bewijs van goed opdrachtgeverschap, op het gebouw (in één geval 
is dat: ergens in de stadstuin) kan worden aangebracht. In de bus, op weg naar de volgende 
genomineerde, vindt een eerste nabeschouwing plaats.
 Al op de eerste dag brengen de bezoeken de jury in een beste stemming. ‘Alweer een  
winnaar’, klinkt het op een gegeven moment half schertsend. Keer op keer wordt vastgesteld 
dat de bezochte opdrachtgevers hun nominatie echt hebben verdiend. Op het St. Ignatius-
gymnasium krijgt de jury te horen dat de school er welbewust voor heeft gekozen uit te breiden 
op de bestaande locatie, midden in een woonwijk. Opvallend is de nauwe relatie tussen de 
school en de architecten, die in eerste instantie als ouder (en in één geval ook als oud-leerling) 
bij de planontwikkeling betrokken raakten. Deze ‘onderhandse’ architectenkeuze zorgt binnen 

kunnen besteden, of in het ondersteunen van kunstenaars.’ Waar een ander weer tegenover 
stelt: ‘Ze hebben er een goed verhaal bij en het is een trekker voor de omgeving. Het is heel 
legitiem dat een overheid hier geld in steekt.’
 Het zal de enige keer blijken te zijn dat het de jury niet lukt om al pratend tot een unanieme 
beslissing te komen. Er wordt gestemd bij handopsteken. Het Drents Museum boekt met vier 
tegen drie stemmen een nipte overwinning. Kaap Skil moet het doen met een presentatie in 
dit boek. 

De jury onderweg
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Winnaar

Op de terugweg van Assen maakt zich een licht gevoel van spanning meester van het gezelschap 
juryleden. Nu nadert het moment waarop het aankomt. Wie van de vijf bezochte opdracht-
gevers zal worden voorgedragen als winnaar van de Gouden Piramide 2012? Een voor een 
spreken de juryleden hun voorkeur uit. De ervaring leert dat zo’n ronde doorgaans de opmaat 
is voor nieuwe discussies, waarbij juryleden proberen elkaar van hun keuze te overtuigen.
 Zulke discussies blijven deze keer uit. Het is immers denkbaar dat alle juryleden het erover 
eens zijn dat één inzending met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Dat blijkt dit keer het 
geval. Voor alle juryleden is het Nederlands Ecologisch Instituut in Wageningen de onbetwiste 
nummer één. Het heeft alle ingrediënten die bij een winnaar horen: een gedreven opdracht-
gever die niet alleen over de bestuurlijke kwaliteiten beschikt om het proces in goede banen te 
leiden, maar die van meet af aan een visie koestert die haar de moed geeft om als het erop aan-
komt ongebaande paden te betreden. Daarbij is ze erin geslaagd de vonk van haar enthousiasme 
en volharding op iedereen die bij het project betrokken was over te dragen. Dat gold in ieder 
geval voor de architecten, die een gebouw van de hoogst denkbare kwaliteit hebben ontworpen. 
Met het nieuwe complex van het Nederlands Instituut voor Ecologie is eens te meer bewezen 
dat de beste opdrachtgevers zich onderscheiden doordat ze de wil en het vermogen hebben 
om ontwerpers boven zichzelf te laten uitstijgen. 

de jury voor enige discussie, maar uiteindelijk is iedereen van oordeel dat het in dit geval goed 
heeft uitgepakt. De onvermijdelijke kritische kanttekening betreft de verbinding tussen het 
oude en het nieuwe deel van de school. ‘Architectonisch niet erg sterk, de twee delen zijn een 
beetje aan elkaar gebakken.’
 Van Amsterdam rijdt de bus naar Noordwijk, voor het bezoek aan de Dagbesteding 
Duinzone. Een van de juryleden, die zelf ervaring heeft met deze opdrachtgever, heeft de rest 
al gewaarschuwd: bij Durk Kooistra (die enkele weken voor het bezoek met pensioen is gegaan) 
spat de bezieling er als het ware van af. Daarbij valt de uitgesproken visie van Kooistra bij de 
jury in goede aarde, in het bijzonder zijn opvatting dat hij de schoonheid van de architectuur 
essentieel acht voor het welbevinden van cliënten en medewerkers. Zo ongeveer het enige 
zwakke punt is dat Kooistra op een cruciaal moment even de greep op het proces was kwijt-
geraakt. Als gevolg hiervan moest de fase van het voorlopig ontwerp grotendeels worden 
overgedaan. De kordate manier waarop hij dat vervolgens had hersteld, is daarentegen weer 
een teken van kracht.
 Bezieling wordt ook volop aangetroffen bij het derde en laatste project van de eerste 
excursiedag. In Den Haag is een groep bewoners erin geslaagd om niet alleen zichzelf, maar 
ook anderen enthousiast te maken voor het idee van een stadstuin in het binnengebied van 
een gesloten bouwblok. Volgens de jury zou het wel eens een interessante trend kunnen zijn: 
nu de overheid zich op steeds meer gebieden terugtrekt, gaan particulieren zich organiseren 
om zelf het publieke domein in te richten. Wat weer tot gevolg heeft dat het sociale leven in 
de buurt een impuls krijgt. Dat het ontwerp van de stadstuin niet van het allerhoogste niveau 
is (‘het is toch vooral een optelsom van ideeën gebleven’) doet aan de bewondering voor het 
project niet af.

Tweede dag

Op dag twee staat allereerst het bezoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologie in 
Wageningen op het programma. De presentatie maakt meteen flink indruk, niet in de laatste 
plaats door de kordaatheid en gedrevenheid van de directeur. ‘Een opdrachtgever die zo krachtig 
is dat ze iedereen mee krijgt’, zo brengt een van de juryleden het onder woorden. Ook is de 
jury enthousiast over het feit dat ze welbewust heeft gekozen voor een architectenbureau 
dat, hoewel gepokt en gemazeld, nog nooit op de voorgrond was getreden met ‘ecologische’ 
architectuur. Juist daardoor werd het een gezamenlijke zoektocht die gezien het resultaat als 
uiterst vruchtbaar moet worden beschouwd.
 Als laatste staat het bezoek aan het Drents Museum op het programma. Opnieuw treft de 
jury een hartstochtelijk opdrachtgever aan – dit keer in de persoon van de gedeputeerde van 
de provincie Drenthe, die zich vanaf het begin vol overgave voor de uitbreiding van het  
museum heeft ingezet. Er is bewondering voor de manier waarop technisch en logistiek een 
erg ingewikkelde opgave tot een goed einde is gebracht. Maar er is ook stevige kritiek. De jury 
heeft de stellige indruk dat de opdrachtgever de architect weinig tegenspel heeft geboden. 
Een jurylid: ‘Dat het uiteindelijke resultaat erg lijkt op de eerste versie van het ontwerp, lijkt 
me een teken van zwakte.’ Er zijn te veel onderdelen die de jury als niet geslaagd beschouwt, 
zoals het als ‘gekunsteld’ aangemerkte dak van de ondergrondse uitbreiding, dat niet voor  
de beloofde continuïteit van de groene zone achter het museum langs zorgt.

De jury bij het bezoek aan de Dagbesteding Duinzone. V.l.n.r. Michiel Schaap, Milène Junius, 
Olof Koekebakker (secretaris), NynkeRixt Jukema, Marlies Rohmer, Jord den Hollander,  
Michiel Hulshof, Walter Spangenberg, Frits van Dongen (voorzitter). 



Portretten
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Louise Vet
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Christiaan Krouwels
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Anita Swenneker
St. Ignatiusgymnasium

Gerben Saalmink en Tanja KlipMartin
Drents Museum
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Durk Kooistra en Henk Prins
Dagbesteding Duinzone

Bestuur Stichting Emma’s Hof. V.l.n.r Holke Wierema, Marjolein Kramer,
Martin van der Harst, Eric Kerstholt, Nelleke Mineur, Martijn Schutte
Stadstuin Emma’s Hof
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Voorgevel NIOOKNAW met loopbrug naar de hoofdentree
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Juryoordeel
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De opgave van een nieuw gebouw voor het Nederlands Instituut voor Ecologie bood de opdracht-
gever een uitgelezen kans om te laten zien waar het instituut voor staat. Met een gebouw waarin 
ecologische uitgangspunten waar mogelijk ook zelf in praktijk worden gebracht, kon letterlijk 
de daad bij het woord worden gevoegd. Daar is men in Wageningen volledig in geslaagd.
 De jury is erg onder de indruk van de manier waarop de opdrachtgever, in de persoon van de 
directeur professor Louise Vet, zich met hart en ziel heeft ingespannen om van het nieuwbouw-
project iets bijzonders te maken. Ze deed dat met een stevige manier van leidinggeven, waarbij 
zij flink investeerde in het rechtstreekse contact met betrokkenen op alle niveaus, binnen en 
buiten de eigen organisatie. Het resultaat was dat haar niet geringe ambities door velen werden 
gedeeld, met inbegrip van externe partijen als de ontwerpers en de uitvoerders. 
 Veelzeggend is de keuze van de architect. Het besluit om in zee te gaan met een bureau dat 
zijn bekendheid niet bepaald heeft te danken aan ontwerpen die uitgesproken ecologisch en 
duurzaam zijn, was weloverwogen. Die keuze berustte op de overtuiging dat de opdrachtgever en 
de ontwerper gezamenlijk een onzekere weg moesten afleggen die deels door een terra incognita 
zou voeren. In plaats van naar specifieke ervaring, heeft de opdrachtgever gezocht naar een 
open houding en het vermogen om de opgave allereerst in al haar facetten te doorgronden. 
Vanuit die optiek was de keuze voor Claus en Kaan Architecten (met Dick van Wageningen als 
projectarchitect) niet alleen gedurfd, maar ook uitstekend.
 De opdracht aan dit bureau bracht nog een belangrijk voordeel met zich mee. Met Claus en 
Kaan kon de opdrachtgever ervan verzekerd zijn dat het gebouw alle vooroordelen tegenover 
ecologisch geïnspireerde architectuur zou loochenen. Het werk van Claus en Kaan is immers het 
tegendeel van geitenwollensokkenarchitectuur. Dat is af te zien aan het resultaat: een strak en 
eigentijds gebouw van de hoogst denkbare architectonische kwaliteit.
 Bij dit alles heeft de opdrachtgever begrepen dat een wetenschappelijk instituut dat inter-
nationaal toonaangevend wil zijn alleen topwetenschappers kan aantrekken als het hun een 
inspirerende werkomgeving kan bieden. Met zijn nieuwe gebouw laat het Nederlands Instituut 
voor Ecologie zien dat het geen genoegen neemt met de middelmaat.
 Nadat ze alle vijf de genomineerde projecten had bezocht, was de jury het er snel over eens 
dat er maar één winnaar mogelijk was. Een winnaar die heeft laten zien dat opdrachtgeverschap 
dat wordt gekenmerkt door bezieling en overtuiging, maar ook door de bereidheid om als het 
erop aankomt zekerheden los te laten, tot een prachtig en overtuigend resultaat kan leiden. 
Vandaar dat de jury de minister van Infrastructuur en Milieu adviseert de Gouden Piramide 2012 
toe te kennen aan het NIOO-KNAW voor het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. 

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), 
Wageningen

Winnaar

Ontwerp Claus en Kaan Architecten Planvorming en realisatie 2006 – 2011
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Het Nederlands Instituut voor Ecologie, onderdeel van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 

heeft begin 2011 zijn nieuwe gebouw in gebruik genomen. 

Het ligt tegenover de universiteitscampus en vervangt de 

vestigingen van het instituut in Nieuwersluis en Heteren. 

Naast het hoofdgebouw met laboratoria en kantoren telt 

het complex een aantal bijgebouwen.

 Het NIOO (de roepnaam komt van hoe het instituut 

vroeger heette: Nederlands Instituut voor Oecologisch 

Onderzoek) was het aan zijn stand verplicht om zich bij de 

ontwikkeling van het nieuwe complex in de allereerste 

plaats te laten leiden door principes van duurzaamheid. 

Men stelde zich daarbij niet tevreden met een gebouw dat 

qua duurzaamheid state of the art zou zijn. Het nieuwe 

complex zou zo innovatief moeten zijn dat het als het ware 

een nieuwe standaard voor duurzaam bouwen vastlegt.

 Dit had om te beginnen consequenties voor de organi

satie van het proces. Er werd alles aan gedaan om alle 

betrokkenen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, 

te motiveren om het hoogst haalbare resultaat na te streven. 

Dat gebeurde in de eerste plaats door het persoonlijke  

commitment dat de opdrachtgever in de persoon van de 

directeur, professor Louise Vet, aan de dag legde. De ambitie 

om ‘de lat net iets hoger te leggen’, bracht met zich mee 

dat er welbewust risico’s werden genomen. Bijvoorbeeld 

door gedurende het ontwikkelings en bouwproces te blijven 

openstaan voor nieuwe ideeën en inzichten. Het gebeurde 

regelmatig dat onderdelen op een later moment weer  

werden veranderd, wat de partners, in het bijzonder het 

bouwbedrijf en de architect, vaak op de proef stelde. Ook nu 

het instituut klaar is, zal het ‘evolutionaire’ proces zich 

voortzetten: het gebouw moet zich als gevolg van innovaties 

en experimenten blijven ontwikkelen. 

 Voor een bouwproject waarbij duurzaamheid zo hoog 

in het vaandel staat, is het opmerkelijk dat de opdrachtgever 

een architectenbureau en een aannemer selecteerde die zich 

niet eerder op dit gebied hadden onderscheiden. Zeker in 

het geval van de ontwerper was dat overigens een welover

wogen keuze. Een architect die al een zekere routine zou 

hebben ontwikkeld in duurzaam bouwen, zou zich mogelijk 

minder uitgedaagd voelen om de opgave samen met de 

opdrachtgever met een frisse blik tegemoet te treden. 

Bovendien stond het architectenbureau dat werd uitver

koren, Claus en Kaan Architecten, er garant voor dat de 

nieuwbouw niet zou beantwoorden aan het clichébeeld van 

‘groene’ architectuur. De ontwerpers werden in staat geacht 

te laten zien dat een duurzaam gebouw er mooi en eigentijds 

uit kan zien.

 De eis van duurzaamheid leidde om te beginnen tot een 

keuze voor het principe cradle to cradle. Dat betekent onder 

meer gesloten kringlopen, het toepassen van zonneenergie 

en het bevorderen van de biodiversiteit. Bouwmaterialen 

moeten later – als het gebouw ooit mocht worden gesloopt 

– opnieuw kunnen worden gebruikt, of op z’n minst worden 

teruggegeven aan de natuur. Voor het hout, dat veelvuldig 

in het gebouw is toegepast, is gekozen voor Plato hout. 

Door verhitting (en zonder chemische toevoegingen) is dat 

bijna even duurzaam gemaakt als hardhout. Een ander 

voorbeeld is het casco van beton zonder kunstmatige toe

voegingen. De betonnen vloeren zijn gepolijst, waardoor er 

geen vloerbedekking nodig is. Dit maakte ook het systeem 

van ‘betonkernactivering’ efficiënter, waarbij het gebouw 

wordt verwarmd en gekoeld met water dat door de betonnen 

vloer wordt geleid. Dat laatste vindt plaats in combinatie 

met warmte en koudeopslag in de bodem, waardoor voor 

het verwarmen en koelen een energiebesparing van zeventig 

tot tachtig procent wordt bereikt. Op zich is warmte en 

koudeopslag een methode die al tamelijk wijdverbreid is, 

maar in Wageningen is een nieuwe, experimentele variant 

toegepast. Die wordt hogetemperatuuropslag genoemd, 

omdat het in de zomer opgewarmde water op een veel 

hogere temperatuur (45 graden) en dieper in de bodem  

(tot driehonderd meter) wordt bewaard. Op een andere 

plaats in de bodem wordt de winterkou vastgehouden.

 Ook in de architectuur van het hoofdgebouw speelt 

duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zorgen de brede  

houten overstekken ervoor dat het interieur veel daglicht 

ontvangt, terwijl er weinig rechtstreekse instraling van de 

zon is. Door de vides in de hallen krijgt ook de begane grond 

volop daglicht. Het gebouw is zodanig ontworpen dat de 

meeste gemeenschappelijke ruimten een flinke overmaat 

hebben. Dit bevordert de informele ontmoetingen tussen 

medewerkers – een essentiële ‘arbeidsvoorwaarde’ voor een 

kennisinstituut dat tot de wereldtop wil behoren.

 Naast het feit dat het instituut verschillende laboratoria 

omvat, kan het gebouw zelf als een proeftuin worden gezien. 

Zo wordt er geëxperimenteerd met een gesloten water

kringloop waarbij voedingsstoffen als fosfor worden terug

gewonnen uit fecaliën, terwijl een deel van de biomassa 

wordt omgezet in energie. Het groene dak heeft voor

zieningen die nader onderzoek mogelijk maken, onder 

meer naar de soortenrijkdom van planten en dieren en naar 

technieken om levende planten stroom te laten opwekken. 

Om de processen te kunnen monitoren, zijn in het dak  

sensoren ingebouwd.

2

Situatie
A Loopbrug
B  Hoofdentree
C  Laboratoria
D  Kantoor
E  Onderzoeksruimten
F  Vogelverblijven
G  Kassen

Het NIOOKNAW ligt tegenover Wageningen Campus

A
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 Doorsnede

1 NIOOKNAW
2 Zonnepanelen op groen dak bijgebouw
3  Brede houten overstekken aan de voorgevel zorgen voor veel indirect licht  

in de laboratoria 
4  De lunchplek op het groene dak van het hoofdgebouw geeft zicht op  

achterliggende bijgebouwen

1 2

3

4
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1 Vide met de daaraan gelegen kantoren 
2 Achter de laboratoria loopt een lange ontsluitingsgang 

1

2

 Eerste verdieping

 Tweede verdieping

1 Entree
2 Laboratorium
3 Kantoor
4 Bibliotheek
5 Vide
6 Kantine
7 Colloquiumzaal
8 Dakterras
9 Groen dak

9

7
8

5 6

9

 Begane grond
1

2

3

2

3

2

5 5
5

3 4

2
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Vaak is bevlogenheid een van de belangrijkste ingrediënten van het inspirerend opdrachtgever-
schap waar de jury bij de Gouden Piramide naar op zoek is. En bijna altijd wordt die bevlogenheid 
aangetroffen in een team dat zich heeft ingespannen om een project tot een succes te maken. 
Toch is er vaak één man of vrouw die van die bevlogenheid als het ware de personificatie is. 
Dat is zeker het geval bij het nieuwe complex van de Dagbesteding Duinzone in Noordwijk, 
onderdeel van de zorginstelling ’s Heeren Loo. Zonder het bezielend aanvoerderschap van  
Durk Kooistra was deze bijzondere verzameling kleinschalige gebouwen waarschijnlijk nooit 
tot stand gekomen. 
 Overigens dreigde het project ook mét Kooistra, die tot aan zijn pensionering begin 2012 in 
de raad van bestuur van ’s Heeren Loo verantwoordelijk was voor het vastgoed, op een zeker 
moment de verkeerde kant uit te gaan. Kooistra zelf is de eerste om dat de erkennen. Toen de 
architecten van Onix met een voorlopig ontwerp kwamen waarin het complete programma in 
één groot gebouw was ondergebracht, realiseerde Kooistra zich dat een kleinschalige opzet 
verreweg de voorkeur verdiende. Een nieuwe start was in zijn ogen dan ook onvermijdelijk. Dat de 
opdrachtgever hier op een cruciaal moment de greep even kwijt was, kan volgens de jury als 
een tekortkoming worden aangemerkt. Maar voor hetzelfde geld kan worden gesteld dat die 
opdrachtgever zich daarna geheel revancheerde door de resolute manier waarop hij het project 
weer op het juiste spoor zette. 
 De cruciale opgave bij de Dagbesteding Duinzone was de vertaling van een uitgesproken visie 
op de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking in de architectuur van de gebouwen 
en de inrichting van het terrein. Volgens de jury zijn de opdrachtgever en de ontwerper daarin 
meer dan geslaagd. De jury trof bij haar bezoek een complex aan waarbij zowel de cliënten als 
de werknemers zich zichtbaar prettig voelden. Om een dergelijk resultaat mogelijk te maken, 
hebben de opdrachtgever en de architect, alvorens aan het ontwerpen te beginnen, zich eerst 
grondig in de problematiek van de cliënten verdiept. 
 De jury is te spreken over het feit dat ze weer eens een opdrachtgever aantrof die vond dat 
de architectuur vooral mooi moest zijn. Niet omdat die opdrachtgever toevallig een liefhebber 
van architectuur is, maar omdat mooie gebouwen goed zijn voor de mensen die er een deel  
van hun leven in doorbrengen. Waarbij het streven naar schoonheid overigens een bijzondere 
interpretatie kreeg. Voor cliënten die er het levende bewijs van zijn dat schoonheid in de  
imperfectie kan schuilen, gold ook voor de architectuur de ‘schoonheid van de imperfectie’  
als uitgangspunt.

’s Heeren Loo Dagbesteding Duinzone, Noordwijk
Ontwerp Onix, Niek Roozen Planvorming en realisatie 2008 – 2010
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Dagbesteding Duinzone is een Noordwijkse vestiging van  

’s Heeren Loo, een instelling voor mensen met een verstande

lijke beperking. Aan de rand van het terrein Noordwijkerduin 

– voorheen Willem van den Bergh – is in 2010 een complex 

kleinschalige gebouwen opgeleverd die samen de Dag

besteding vormen. Van de cliënten die hier actief zijn,  

lijden de meesten aan een vorm van autisme.

 Aan de opgave lag een uitgesproken visie over de zorg

verlening ten grondslag. Kernbegrippen in die visie, die in de 

loop van het proces verder is aangescherpt, zijn ontmoeting, 

kleinschaligheid en ‘omgekeerde integratie’: niet cliënten 

die in de buitenwereld integreren, maar mensen van buiten 

die zich vrij per fiets of te voet over het terrein kunnen 

bewegen en gebruik kunnen maken van de voorzieningen. 

Bij de visie hoort ook dat veel waarde wordt gehecht aan 

schoonheid van de gebouwen en het landschap. En dan in 

het bijzonder wat de opdrachtgever de ‘schoonheid van 

imperfectie’ noemt – niet in de laatste plaats omdat de 

schoonheid van de cliënten voor een deel gelegen is in hun 

imperfectie.

 Voor het ontwerp viel de keuze op Onix, onder meer 

omdat het bureau met een ander project in de omgeving 

had laten zien dat het op een sensitieve manier met de 

locatie omgaat. De architecten bleken bovendien bereid zich 

grondig in de zorg voor de cliënten te verdiepen. Ze spraken 

veelvuldig met de medewerkers, terwijl twee hoogleraren 

kennis inbrachten, onder meer over de manier waarop de 

cliënten ruimte beleven. Zo werd langzaam maar zeker het 

beeld ingevuld van de leefwereld van de cliënten, en van  

de rol die de architectuur daarin kan spelen. 

 Nadat ze zich vertrouwd hadden gemaakt met de zorg

visie en na de dialoog met de medewerkers, presenteerde 

Onix een voorlopig ontwerp. Hierin waren alle functies 

ondergebracht in één grote ‘boerderij’. Het bestuur, en in 

het bijzonder bestuurder Durk Kooistra, die het vastgoed in 

zijn portefeuille had, realiseerde zich op dat moment dat 

één gebouw te grootschalig zou worden en dat het beter 

zou zijn de functies te verdelen over meerdere kleinschalige 

gebouwen. Het bestuur vroeg Onix daarom om een nieuw 

voorlopig ontwerp te maken. Bij Onix nam vanaf dat moment 

een andere architect, Berit Ann Roos, het project voor haar 

rekening.

 Het ontwerp zoals dat uiteindelijk is uitgevoerd,  

omvat twee erven en een ‘boederij’ met een dierenverblijf 

en een educatief centrum. Rond het ‘dierenerf’ liggen een 

manege, een ‘herberg’, een hooischuur en een honden

pension. Het ‘groenerf’ omvat een kwekerij, een kas en een 

gebouw voor houtverwerking. Hier bevindt zich ook de 

dagbesteding van het VIC (Very Intensive Care) workhome – 

voor cliënten met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Om die 

reden ligt dit onderdeel niet direct aan het erf, maar meer 

op de achtergrond, achter de paardenweide. De gebouwen 

zijn zo geplaatst dat er aan de achterzijde een ruimte is met 

veel privacy. Aan de kant van de erven komen de cliënten 

juist in contact met anderen. Daarbij horen ook de passanten 

op de fiets en wandelroute die over de erven voert. 

Belangrijke kaders voor het ontwerp waren het steden

bouwkundig plan van Felix Claus en het daarmee verbonden 

landschapsontwerp van Niek Roozen. Claus en Roozen  

traden bij de ontwikkeling van de Duinzone ook als  

supervisor op. 

 De eerdergenoemde ‘schoonheid van imperfectie’ komt 

onder meer tot uitdrukking in de materiaalkeuze voor de 

gebouwtjes, met hun onregelmatig gevormde bakstenen  

in verschillende kleurschakeringen. Ook de natuurlijkheid 

van de materialen, en hoe het voelt om ze aan te raken, 

speelden een rol. Een ander element waar bij de vormgeving 

rekening mee is gehouden, was het gegeven dat veel cliënten 

hun omgeving als gefragmenteerd ervaren. De gebouwen 

zijn zo ontworpen dat ook de bezoeker die niet aan autisme 

lijdt alleen fragmenten waarneemt, en nooit in één keer het 

geheel. 

 In het programma is een onderscheid gemaakt tussen 

verwarmde en onverwarmde functies. Op die manier was 

het mogelijk om sommige gebouwen onverwarmd te laten, 

wat een aardige besparing in energieverbruik, installaties 

en isolatievoorzieningen opleverde.

 

Situatie
A  Boerderij
B Kennel
C Manege
D Lunchgebouw
E VICgebouw
F Kwekerij
G Kas
H Houtopslag / bewerking
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Plein met lunchgebouw (links) en manege (rechts)
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Plattegrond lunchgebouw, manege en stal
1  Lunchruimte
2 Keuken
3 Groepsruimte
4 Zadelkamer
5 Stal
6 Hooiopslag
7 Wagenopslag
8 Fietsenstalling

1

2

3

 1 Plein met lunchgebouw, manege en stal
 2-3 Manege

1
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5
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N

1  Plein met schuur voor houtbewerking (links),  
kas en kwekerij (rechts) 

2 Kwekerij
3 Boerderij
4 Kennel en oppascentrale Kwispel
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4
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Plattegrond schuur voor  
houtbewerking, kas en kwekerij
1 Warme kas
2 Werkruimte
3 Kas
4 Zagen
5 Houtopslag
6 Fietsenstalling

Plattegrond kennel
1 Groepsruimte
2 Kantoor
3 Berging
4 Hondenkennel
5 Hondenwasruimte
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De jury juicht toe dat een provincie zich met een ambitieus project als de uitbreiding van het 
Drents Museum zo duidelijk cultureel durft te manifesteren. Hoewel ze weet dat het besluit 
genomen is in een periode waarin de cultuursector het politiek lang niet zo zwaar te verduren 
had als tegenwoordig, mag het vernieuwde museum worden gezien als een bewijs dat cultuur 
het waard blijft om in te investeren. Waarbij wel kan worden aangetekend dat de glamour die 
het museum uitstraalt niet meer helemaal van deze tijd lijkt te zijn. 
 De grotendeels ondergrondse uitbreiding van het museum was bouwtechnisch gezien een 
uiterst gecompliceerde opgave. Des te meer waardering verdient het dat het hele proces volgens 
plan is verlopen. Het museum was binnen de vastgestelde tijd klaar (het is slechts dertien 
maanden dicht geweest) en het beschikbare budget is niet overschreden. Eigenlijk zou dat de 
gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, maar ervaringen elders in Nederland leren hoe 
zulke processen uit de hand kunnen lopen. Het feit dat de provincie nauwelijks ervaring heeft 
met bouwprojecten van een dergelijke omvang en complexiteit, maakt de bewondering van  
de jury alleen maar groter.
 Dit alles neemt niet weg dat de jury tamelijk teleurgesteld is over het eindresultaat. Dat valt 
nogal tegen, zeker tegen de achtergrond van het feit dat de opdrachtgever er welbewust een, 
zoals ze het zelf noemen, ‘wereldarchitect’ voor heeft aangezocht. De pretentie dat met het 
‘daklandschap’ een ononderbroken groene zone rond de binnenstad van Assen tot stand wordt 
gebracht, wordt onvoldoende waargemaakt. Bovendien lijkt het erop dat de opdrachtgever de 
ontwerper onvoldoende tegenspel heeft kunnen bieden om er vervolgens ook een ‘wereldprestatie’ 
van te maken. De gedraaide kolommen, de twee spilvrije trappen – ze wekken de indruk dat de 
uitbreiding meer het karakter heeft van een verzameling aardige ideeën dan van een gebouw 
waar een sterk, omvattend concept aan ten grondslag ligt, als resultaat van een grondige en 
vruchtbare dialoog tussen opdrachtgever en architect. 
 Zo komt de jury, het geheel overziend, tot een gemengd oordeel. De architectuur overtuigt 
te weinig om het project in aanmerking te laten komen voor de Gouden Piramide. Maar de jury 
onderkent wel dat de provincie erin is geslaagd met de vernieuwing van het Drents Museum 
een culturele daad van formaat tot stand te brengen.  

Provincie Drenthe Drents Museum, Assen
Ontwerp designed by Erick van Egeraat Planvorming en realisatie 2007 – 2011

Nieuwe expositiezaal
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In de jaren zeventig betrok het Drents Museum in Assen een 

historisch monument dat ooit als klooster was gebouwd 

(sommige muren dateren van de dertiende eeuw), maar dat 

al vanaf de zeventiende eeuw in gebruik was geweest als 

provinciehuis. Onder meer door spraakmakende tentoon

stellingen kwamen er zo veel bezoekers op het museum af, 

dat het uit zijn jas dreigde te groeien. De provincie, die 

eigenaar was gebleven van het gebouw, besloot in 2006 tot 

uitbreiding met een grote expositieruimte van tweeduizend 

vierkante meter. Het bestaande gebouw zou dan weer volop 

ruimte bieden voor de presentatie van de vaste collectie. 

 Vanwege de ligging van het museum in de historische 

binnenstad van Assen liet de gemeente eerst een gebieds

visie maken door het bureau KuiperCompagnons. Hierin 

werd de locatie aangewezen waar het museum zou kunnen 

uitbreiden (een voormalige parkeerplaats), en wel op een 

zodanige manier dat er een groene verbinding tot stand zou 

komen tussen twee bestaande stadsparken. Ook werd 

voorgesteld de historische singelstructuur te herstellen.  

Op basis van deze gebiedsstudie werden vijf architecten

bureaus uitgenodigd voor een ontwerpwedstrijd, die werd 

gewonnen door Erick van Egeraat. 

 Met zijn winnende ontwerp beoogt Van Egeraat aller

eerst om het vernieuwde museum op een vanzelfsprekende 

manier deel te laten zijn van het weefsel van de stad. Om dat 

mogelijk te maken, ligt de nieuwe expositievleugel voor het 

grootste deel onder de grond. Op de schuine dakvlakken van 

de uitbreiding is een tuin aangelegd die voor de gevraagde 

groene verbinding zorgt en die gedurende de openingsuren 

van het museum vrij toegankelijk is. Via glazen stroken  

tussen de dakvlakken komt het daglicht in de onderliggende 

expositiezaal (die, als de aard van de tentoonstelling dat 

vereist, verduisterd kan worden). Het oude koetshuis, dat 

in de oorspronkelijke situatie achter het museum lag, doet 

nu dienst als hoofdentree. Van daaruit gaat het publiek 

omlaag naar de museumwinkel en vervolgens naar de 

expositiezaal. Ook is er een ondergrondse verbinding met 

het oude deel van het museum. 

 Het koetshuis is op een glazen sokkel gezet, waardoor 

het zich letterlijk boven de ondergrondse nieuwbouw  

verheft. De sokkel zorgt er zo voor dat de onderliggende 

ruimte van daglicht wordt voorzien. Overigens stuitte deze 

ingreep aanvankelijk op weerstand bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Gezamenlijk hebben de gemeente, 

de architect en de provincie de Rijksdienst er echter van 

kunnen overtuigen dat de ingreep het karakter van het 

monument niet aantast. 

 Het ondergronds bouwen op een beperkt terrein in een 

kwetsbare omgeving was technisch en logistiek een inge

wikkelde opgave. Zo moest het koetshuis gedurende de 

bouw tijdelijk worden verplaatst. Daar kwam bij dat de  

provincie geen ervaring had met bouwprojecten van een 

dergelijke omvang en complexiteit. Dat gold ook voor de 

drijvende krachten achter het project: gedeputeerde  

Tanja KlipMartin, die van het begin af aan bestuurlijk  

verantwoordelijk was, en projectmanager Gerben Saalmink. 

Ze zijn erin geslaagd het project op tijd en zonder overschrij

ding van het budget te voltooien. Van de 21,2 miljoen euro 

die de nieuwbouw kostte, is vijftien miljoen afkomstig van 

de provincie Drenthe en vijf miljoen van het samenwerkings

verband van de drie noordelijke provincies; het museum 

zelf droeg 1,2 miljoen euro bij.

 Na slechts dertien maanden voor het publiek gesloten te 

zijn geweest, kon het vernieuwde museum op 16 november 

2011 officieel worden geopend. Nadat de uitbreiding klaar 

was, is ook het bestaande museumgebouw onder handen 

genomen. Het renovatieplan hiervoor is gemaakt door het 

bureau Holstein Restauratie Architectuur.

Situatie
A  Koetshuis
B Hoofdentree
C Tuin
D Vijver
E Singel
F Bestaand deel Drents Museum

Koetshuis (rechts) op glazen sokkel

A

B

C D

E

F
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2 3

1

3 2

8 6

4

7

8

5

1

23 4 5

1  Nieuwe vleugel onder daktuin aan de herstelde singel
2 Daktuin met daaronder nieuwe expositieruimte
3 Expositieruimte

Doorsnede (linksboven) en 
souterrain (rechts)
1  Entree en kassa
2 Ontvangstruimte
3 Museumwinkel
4 Expositieruimte
5 Videoruimte
6 Toiletten
7 Patio
8 Installaties
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1  Entree en kassa met daaronder de ontvangstruimte
2 Ontvangstruimte met trap naar entreeOntvangstruimte

1

2
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De inrichting van de stad wordt niet meer overgelaten aan de overheid. Private partijen als  
projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben die taak al voor een deel overgenomen. 
Ook bewoners organiseren zich om zelf het publieke domein ter hand te nemen. Stadstuin 
Emma’s Hof in het Haagse Regentessekwartier is daarvan een indringend voorbeeld. Wat begon 
als een los idee dat naar boven kwam tijdens een straatfeest, nam binnen de kortste keren een 
uiterst serieuze vorm aan. Niet in de laatste plaats door de energie en vindingrijkheid van de 
initiatiefnemers, die later het bestuur van de speciaal voor de stadstuin opgerichte stichting 
zouden gaan vormen. 
 Daarmee hebben ze laten zien dat het mogelijk is om, los van welk bestaand institutioneel 
kader dan ook, een wezenlijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in een 
woonbuurt. De jury is zich ervan bewust dat het initiatief afkomstig is van wat je een autochtone, 
goed opgeleide elite zou kunnen noemen. In die zin zijn er parallellen met de totstandkoming 
van het Vondelpark in Amsterdam, dat eveneens het resultaat is van de inspanningen van wat 
in de negentiende eeuw de ‘gegoede burgers’ heetten. Maar zoiets kan moeilijk als een verwijt 
gelden, temeer omdat de stichting al kort na de opening de omvangrijke Hindoestaans-
Surinaamse gemeenschap in de wijk heeft benaderd om ze als het ware de stadstuin binnen  
te halen.
 Natuurlijk zijn de initiatiefnemers geholpen door het feit dat ze de wind aardig mee hebben 
gehad. Tot hun eigen verbazing haalden ze in tamelijk korte tijd een bedrag van anderhalf  
miljoen euro binnen. De gemeente, het Rijk, particuliere fondsen, zelfs het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling – ze bleken allemaal bereid tot forse financiële bijdragen. Zoiets lukt 
alleen als je als burgerinitiatief met een aansprekend en maatschappelijk relevant plan komt  
en daarmee de vonk van je eigen enthousiasme op anderen laat overspringen.
 Om de winnaar vast te stellen van de Gouden Piramide concentreert de jury zich op twee 
zaken. De eerste is de vraag of sprake is van inspirerend opdrachtgeverschap. Wat dit betreft 
scoort Emma’s Hof uitstekend. Daarnaast kijkt de jury naar de kwaliteit van het uitgevoerde 
project. Die is in dit geval zeker niet slecht te noemen, maar ze haalt toch niet het niveau dat nodig 
is om er de Gouden Piramide mee te winnen. De tuin lijkt vooral een rechtstreekse vertaling van 
het programma van eisen te zijn geworden, zonder dat de wisselwerking tussen opdrachtgever 
en ontwerper het geheel op een hoger niveau heeft getild.

Stichting Stadstuin Emma’s Hof Stadstuin  
Emma’s Hof, Den Haag 
Ontwerp ARCADIS Planvorming en realisatie 2007 – 2011

Waterspeelplek Emma’s Hof
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In september 2007 kwam op een straatfeest in het Haagse 

Regentessekwartier een verwaarloosd pand ter sprake op 

het binnenterrein van het blok dat wordt omsloten door de 

Weimarstraat, de Galileïstraat en de Beeklaan. Het gebouw 

was daar begin jaren twintig neergezet als patronaats

gebouw van de roomskatholieke kerk. Nu stond het, na 

onder meer dienst te hebben gedaan als bedrijfsgebouw en 

kantoor, grotendeels leeg. Alleen een boksschool maakte er 

nog gebruik van. Een van de bewoners opperde dat het een 

mooie plek zou zijn voor een openbare tuin. Het idee vond 

zo veel weerklank, dat een zestal buurtbewoners besloot 

een initiatiefgroep op te richten. 

 Het eerste programmapunt was het verkrijgen van steun. 

Het plan bleek al gauw in goede aarde te vallen. Niet alleen 

de bewoners werden enthousiast gemaakt, ook de plaatse

lijke pers en de gemeentepolitiek toonden belangstelling. 

Zelfs projectontwikkelaar Timpaan, die het pand al had aan

gekocht om het te slopen en er woningen voor in de plaats 

te zetten, raakte in de ban van het initiatief. Niet alleen was 

hij bereid het binnenterrein weer te verkopen, hij verleende 

ook steun door met de initiatiefgroep en ambtenaren zitting 

te nemen in een werkgroep. Die had tot taak het plan verder 

uit te werken en op zoek te gaan naar fondsen. Om het  

initiatief een formele status te geven, werd in 2009 de 

Stichting Stadstuin Emma’s Hof opgericht; de initiatief

nemers namen zitting in het bestuur.

 De zoektocht naar geld had succes; hij resulteerde in 

een budget van bijna anderhalf miljoen euro. De grootste 

subsidiegevers waren de gemeente (540 duizend euro), het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (450 duizend 

euro) en het toenmalige ministerie van VROM (250 duizend 

euro). Verder kreeg het stichtingsbestuur geld van het 

Fonds 1818, het VSBfonds en het Russellter Brugge fonds. 

Aan de financiële ondersteuning werden wel voorwaarden 

verbonden. Zo moest de tuin een openbaar karakter krijgen 

en moesten de buurtbewoners en de stichting de verant

woordelijkheid op zich nemen voor het beheer en het 

onderhoud.

 In het najaar van 2009 werd tijdens een ‘brainstorm

sessie’ het mission statement vastgesteld: ‘Stadstuin 

Emma’s Hof: een mooie, duurzame ontmoetingsplaats 

waarin actief natuur beleefd kan worden.’ Dit was vervolgens 

de basis voor het programma van eisen. Er werd onder 

meer vastgesteld dat de stadstuin ook kinderen moet  

stimuleren actief te zijn (maar het moet geen speeltuin 

worden...), dat de nadruk moet komen te liggen op biodiver

siteit en duurzaamheid en dat in de tuin niveauverschillen 

moeten worden aangebracht. Als doelgroepen werden 

genoemd ouders met jonge kinderen en volwassenen die 

rust zoeken in een groene omgeving. Ook moet de tuin 

bewoners met uiteenlopende culturele achtergronden  

aantrekken; het Regentessekwartier is immers een uitge

sproken multietnische wijk. Er zouden veel activiteiten 

gaan plaatsvinden en de buurtbewoners zouden zelf voor 

het onderhoud zorgen.

 Voor het ontwerp van de stadstuin werden vijf land

schapsarchitecten uitgenodigd om een visie te presenteren. 

Op grond daarvan viel de keuze op een team van Arcadis dat 

bestond uit een projectleider, twee landschapsarchitecten 

en een ecoloog. Voordat zij aan de slag gingen voor een 

definitief ontwerp, vonden workshops plaats waarbij samen 

met de bewoners maquettes werden gemaakt om zichtbaar 

te maken hoe de tuin er uit zou kunnen zien. 

 Begin 2010 werd begonnen met de aanleg (nadat men 

krakers die het te slopen pand in gebruik hadden genomen 

zover had gekregen om vrijwillig te vertrekken). Voor de 

sloop van het gebouw en de aanleg van de tuin had het 

bestuur professionele bedrijven ingeschakeld, die op gezette 

tijden werden bijgestaan door buurtbewoners die deelnamen 

aan klusdagen. Stenen van het afgebroken pand werden 

hergebruikt bij de bouw van muurtjes.

 De tuin heeft een aantal bijzondere onderdelen, waar

onder een houten bank van 22 meter en een ‘mozaïekbank’ 

van veertien meter. Er is een ‘zentuin’ aangelegd en in 

Engeland werd een huisje gemaakt waarvan het ontwerp  

is ontleend aan een koffiehuis dat langs de Buurtweg in 

Wassenaar staat. 

 In de eerste zes maanden na de opening door wethouder 

Norder, op 14 juni 2011, ontving Stadstuin Emma’s Hof  

vierduizend bezoekers. Er zijn intussen drie groepen 

gevormd van in totaal vijftig vrijwilligers: een groengroep, 

een kookploeg en een groep sleutelhouders die de tuin 

dagelijks openen en weer afsluiten. Meer dan honderd 

‘Vrienden van Emma’s Hof’ nemen als donateurs de  

exploitatiekosten voor hun rekening.

Zuidelijk deel Emma’s Hof

Voormalig binnenterrein met patronaatsgebouw Plattegrond Emma’s Hof
A Koffiehuis met hoefijzerbank
B Waterspeelplek
C Zentuin
D Amfitheater met mozaïekbank
E Moestuin
F Poort en entree tot Emma’s Hof

A

B

C

D

E

F
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1 Koffiehuis, hoefijzerbank en waterspeelplek
2 Poort en onderdoorgang Emma’s Hof
3 Moestuin

Doorsnede moestuin

Doorsnede amfitheater

Doorsnede waterspeelplek en hoefijzerbank

1

2 3
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1  Koffiehuis
2 Bezoekers van het Hindoestaans feest 
3 Opbrengst moestuin en natuureducatie
4 Kinderen maken insectenhotels 
5  Noordelijk deel Emma’s Hof met amfitheater  

en mozaïekbank

3

1

4

5

2
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Toen het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam vanwege de sterke groei van het aantal leerlingen 
uit zijn jas dreigde te groeien, koos het schoolbestuur niet voor de makkelijkste weg. Aanvankelijk 
werd nog wel even omgezien naar vrije locaties – bijvoorbeeld op de Zuidas of op IJburg – waar 
zonder veel omhaal een compleet nieuw schoolgebouw kon worden neergezet. Maar uiteindelijk 
viel het besluit om de bestaande school aan de Jan van Eijckstraat te vernieuwen en uit te breiden. 
Dat maakte de opgave een stuk gecompliceerder, maar de schoolleiding liet de wens om de 
school stevig in de bestaande stad te verankeren het zwaarst wegen. De jury heeft waardering 
voor het engagement dat hieruit spreekt. 
 Het kan voor de opdrachtgever geen verrassing zijn geweest dat een grotere school midden 
in een woonbuurt weerstand opriep. Een aantal buurtbewoners die overlast van her en der 
geparkeerde fietsen en rondhangende scholieren vreesden, hebben zich langdurig tegen de 
plannen verzet. De school heeft erop gereageerd door zich, in samenspraak met die bewoners, 
in te spannen om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen. De belangrijkste stap die heeft  
bijgedragen aan de verzoening met althans een groot deel van de omwonenden, was misschien 
wel het weghalen van de hekken rond het schoolterrein. De buitenruimte is daarmee een voor 
de hele buurt toegankelijk, semi-openbaar gebied geworden.
 Van meet af aan was sprake van een opmerkelijke relatie tussen de opdrachtgever en de 
architect. Jurriaan van Stigt van LEVS, zelf oud-leerling van het gymnasium, was als ouder weer bij 
de school betrokken geraakt. Aanvankelijk was een ontwerp nog niet aan de orde. Hij dacht vooral 
mee over de opgave, waarbij hij zich grondig verdiepte in het vooruitstrevende onderwijssysteem 
van de school. Ook de keuze tussen uitbreiding of nieuwbouw op een andere, perifere locatie 
werd een gezamenlijke zoektocht. Pas later volgde de eigenlijke ontwerpopdracht. 
 Deze gang van zaken zorgde in de jury voor enige discussie. Moet een opdrachtgever zich 
niet eerst breder oriënteren alvorens een architect te kiezen? Uiteindelijk waren de juryleden van 
oordeel dat de vanzelfsprekende manier waarop de relatie tussen opdrachtgever en architect 
zich heeft kunnen ontwikkelen, in deze situatie toch vooral een voordeel is geweest. Het talent 
van LEVS om ingewikkelde opgaven tot een goed einde te brengen, kwam op deze manier  
helemaal tot zijn recht. De keerzijde is dat de ontwerper en de opdrachtgever zozeer aan elkaar 
verbonden waren dat de laatste niet meer in de positie was om de architect het tegenspel te 
bieden dat nodig is om hem als het ware boven zichzelf te doen uitstijgen. Daarmee is het 
resultaat vooral een goed doordacht schoolgebouw geworden waarmee zowel leerlingen als 
docenten heel tevreden kunnen zijn. Een schoolgebouw bovendien waarvan de architectuur 
een dikke voldoende verdient – niet minder, maar ook niet meer. 

Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid 
St. Ignatiusgymnasium
Ontwerp LEVS architecten Planvorming en realisatie 2002 – 2011

Het bestaande gebouw is aangepast aan  
de nieuwe onderwijsvisie

Nieuwbouw St. Ignatiusgymnasium
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Vanwege de sterk toegenomen belangstelling voor catego

riale gymnasia in Amsterdam, vroeg het gemeentebestuur 

kort na de eeuwwisseling aan het St. Ignatiusgymnasium 

om een flinke groei van het aantal leerlingen (van 500 naar 

750) mogelijk te maken. Omdat het bestaande school

gebouw aan de Jan van Eijckstraat in AmsterdamZuid hier

voor te klein was, werd in eerste instantie omgezien naar 

een locatie voor nieuwbouw, waarbij men al snel terecht

kwam in de periferie van de stad. Bij de zoektocht had de 

school aan oudleerling (en ouder) Jurriaan van Stigt van 

LEVS architecten gevraagd om advies te geven. Gezamenlijk 

kwamen de school en de architect echter tot de conclusie 

dat een uitbreiding van de bestaande school de voorkeur 

verdiende. Dat was namelijk de beste manier om het  

gymnasium onderdeel te laten blijven van het stadsleven, 

waar de school veel belang aan hechtte. De gemeente was 

het met dat voornemen eens, maar stelde wel voorwaarden. 

Zo moest de hele uitbreiding (inclusief installaties en fietsen

stalling) inpandig en op het eigen terrein worden opgelost, 

terwijl er ook een maximaal volume werd vastgesteld. 

 Voor de schoolleiding bood de uitbreiding een uitgelezen 

gelegenheid om het schoolgebouw af te stemmen op een 

nieuwe onderwijsvisie. Er zou ruimte moeten komen voor 

meer werkvormen dan alleen de klassikale, zoals individueel 

en in kleinere groepen. Daarbij horen andere roosters, met 

lesuren van 70 in plaats van 45 minuten. Samen met de 

architect ontstond het idee om de lokalen van grote glazen 

schuifdeuren te voorzien, zodat de tussenliggende studie

plekken er desgewenst bij kunnen worden getrokken.

 Toen het besluit tot uitbreiding van de bestaande 

school eenmaal was genomen, kreeg LEVS de ontwerp

opdracht. Aan het proces dat volgde, werd niet alleen deel

genomen door de schoolleiding als opdrachtgever, maar 

ook door vertegenwoordigers van leraren en leerlingen en 

de buurt. Op avondbijeenkomsten bespraken ze diverse 

varianten, waarbij onder meer modellen van piepschuim 

werden gebruikt. Ook met het Bureau Monumenten & 

Archeologie van de gemeente vond overleg plaats, omdat 

er rekening mee werd gehouden dat het uit de jaren vijftig 

daterende gebouw zou worden aangewezen als gemeentelijk 

monument – wat in de loop van het proces ook gebeurde. 

Overigens kon de betrokkenheid van buurtbewoners niet 

verhinderen dat een aantal anderen zich fel tegen de  

uitbreiding van de school bleef verzetten. Er werden niet 

minder dan tien gerechtelijke procedures aangespannen en 

een half jaar voor de oplevering moest de bouw nog enige 

tijd worden stilgelegd. Tijdens de bouw was het gymnasium 

tijdelijk gehuisvest in een leegstaand kantoorgebouw, 

waarvoor LEVS een inrichtingsontwerp had geleverd.

 In het uiteindelijke ontwerp is op verschillende onder

delen met de belangen van de buurt rekening gehouden.  

Zo kon het volume van de nieuwbouw worden beperkt 

door een aantal functies, waaronder het muzieklokaal en 

de gymnastiekzaal, onder de grond te situeren. De eveneens 

ondergrondse fietsenstalling – in een voormalige bunker – 

moet overlast van op straat rondslingerende fietsen  

voorkomen. In één opzicht is de buurt er uitdrukkelijk  

op vooruitgegaan. Rond het terrein van de school staan 

geen hekken meer, waardoor de buitenruimte een semi

openbaar gebied is geworden waarvan ook de buurt

bewoners gebruik kunnen maken. Drie monumentale 

bomen die op de plaats van de nieuwbouw stonden,  

konden worden behouden door ze te verplaatsen.

 Naast nieuwbouw omvatte het project een grondige 

renovatie van het bestaande schoolgebouw, dat daartoe 

eerst werd gestript. Oud en nieuw zijn aan elkaar verwant, 

maar er is ook een duidelijk onderscheid. De verwantschap 

zit hem onder meer in de ritmiek en de kleuren van de gevel. 

En wat het onderscheid betreft: tegenover de verticale 

betonkolommen in de oudbouw staan horizontale beton

elementen in de nieuwbouw. Ook het metselwerk verschilt: 

horizontale verbanden in het bestaande gebouw en verticale 

verbanden in de nieuwbouw. Het oude en nieuwe gedeelte 

worden verbonden door een glazen hal die het hart van de 

vernieuwde school vormt. Hier bevindt zich de hoofdingang. 

Waar in het oorspronkelijke gebouw iedere verdieping acht 

of negen lokalen bevatte, zijn er nu – zowel in het nieuwe als 

het gerenoveerde deel – steeds vier of vijf lokalen die door 

de glazen schuifdeuren groter kunnen worden gemaakt.  

Op de tweede en derde verdieping zijn het oude en het 

nieuwe deel met elkaar verbonden door stalen loopbruggen. 

 In de school zijn twee bijzondere plekken gemaakt.  

In de ruimte boven de entreehal bevindt zich een installatie 

van de Chinese beeldend kunstenaar Ni Haifeng, waarvan 

het motto ‘Ik weet dat ik niets weet’ op de vloer staat – in het 

Grieks wel te verstaan. Het kunstwerk omvat drie onder

delen: twee beeldschermen met videobeelden over het 

ervaren van de tijd; teksten uit uiteenlopende culturen en 

tijdperken op de ramen; en ten slotte op de vloer stapels 

stevig aan elkaar gelijmde boeken. Van een heel andere orde 

is het cultuurhistorisch erfgoed in de fietsbunker. Hier zijn 

onder meer oude kaarten te zien en een fietsinstallatie voor 

zuurstoftoevoer en het opwekken van stroom – overblijfselen 

uit de periode dat de bunker nog was ingericht als  

commandocentrum in tijden van oorlog. 

School met openbaar terrein rondom. Speelplaats en sportveldje 
worden gedeeld met de buurt en een andere school.

A

B

C

E

F

D

Situatie
A  Hoofdentree
B Hal
C Aula
D Personeelskamer
E Lokalen
F Hellingbaan naar ondergrondse fietsenkelder
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1  Hal met zicht op de aula
2 Zicht vanuit trappenhuis naar terrein naast de school
3  Ondergrondse fietsenkelder in voormalige bunker.  

Relikwieën waaronder een fietsinstallatie en oud  
kaart materiaal zijn bewaard.

4  Mediatheek 

3

1

4

2

Hellingbaan naar ondergrondse fietsenkelder

Doorsnede
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1  Gang met daaraan leslokaal en studieplekken die 
gescheiden worden door een grote schuifdeur

2 Leslokaal met schuifdeur naar de studieplekken

Derde verdieping

Tweede verdieping

Begane grond

1 2

1 Hoofdentree
2 Hal
3 Aula
4 Personeelskamer
5 Lokalen
6 Studieplekken
7 Hellingbaan naar fietsenkelder
8 Verbindingszone oud en nieuw
9 Loopbrug

1

2

3

7

5

4

5

5

5

5

6

6

6

5

5

5

9

5

6

6

8
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Een eerder plan voor het Javaplein 
in de Amsterdamse Indische 
Buurt behelsde de sloop van twee 
blokken van de architect Berlage. 
Vanwege verzet uit de buurt 
werd besloten een nieuw plan te 
maken waarin de monumentale 
blokken behouden zouden blijven. 
Stadsdeel Zeeburg en woning
corporatie de Alliantie gaven 
architectenbureau Geusebroek 
Stefanova de opdracht een  
masterplan te maken, met 
nieuwbouw op de plaats van een 
te slopen blok met woningen en 
bedrijven tussen het Javaplein  
en de Madurastraat. Het project 
moest van het Javaplein weer de 
centrale plek in de Indische Buurt 
maken – niet alleen stedenbouw
kundig, maar ook door de functies 
die in de nieuwbouw zouden 
worden ondergebracht. Zo stond 
van het begin af aan vast dat een 
filiaal van de openbare bibliotheek 
er onderdak zou vinden. Het pro
gramma omvatte 67 woningen, 
circa 2500 vierkante meter 
bedrijfsruimte en twee lagen 
ondergronds parkeren. Omdat de 
opdrachtgever tevreden was over 

het masterplan, kregen 
Geusebroek en Stefanova ook  
de ontwerpopdracht voor de 
nieuwbouw.
 Vanwege de complexiteit  
(het bouwproces moest worden 
afgestemd op de lopende recon
structie van het Javaplein) werd 
besloten het project in een  
bouwteam te ontwikkelen.  
Dat betekende dat opdrachtgever, 
ontwerpers en aannemer in een 
zo vroeg mogelijk stadium met 
elkaar rond de tafel kwamen te 
zitten. Ook in de loop van het 
proces traden complicaties op.  
Zo wilde het stadsdeel graag 
honderd extra parkeerplaatsen in 
de parkeergarage; dat was alleen 
mogelijk met een volautomatisch 
systeem waarbij de auto’s zonder 
bestuurder naar hun plaats  
worden gebracht. Later bleek dat 
de fundering van de oorspronke
lijke bebouwing niet gesloopt kon 
worden, omdat dit zou kunnen 
leiden tot instabiliteit van het 
tramspoor. De kelderbak voor de 
parkeergarage moest daarom  
binnen de oude fundering worden 
gemaakt.

 Bijna alle woningen liggen met 
hun achterzijde aan een van de 
vier binnenhoven, die zich op het 
niveau van de eerste verdieping 
bevinden. Door hoge poorten kan 
men vanuit de hoven op de straat 
kijken, en omgekeerd. Van de 
binnenhoven vormen de grootste 
twee een gemeenschappelijke 
tuin van 700 vierkante meter.  
In het programma voor de nieuw
bouw zat ook een kunstproject. 
Dat werd toevertrouwd aan  
ontwerper Piet Hein Eek, die met 
de oude deuren uit het oorspron
kelijke bouwblok grote kunst
werken in de poorten maakte. 

De opdrachtgever en de ontwerpers zijn erin geslaagd om op een ingewikkelde plek in Amsterdam-Oost 

een complex programma tot stand te brengen met koop- en huurwoningen, winkels, een fitnesscentrum, 

een openbare bibliotheek en een geautomatiseerde ondergrondse parkeergarage. De Indische Buurt is er 

met de nieuwbouw flink op vooruitgegaan. Niet in de laatste plaats doordat de Borneohof het Javaplein 

allure heeft gegeven, waardoor het weer het vanzelfsprekende centrum van de wijk is geworden. Dat is 

mede te danken aan het feit dat de opdrachtgever de verleiding heeft weerstaan om maar zo veel 

mogelijk woningen in het complex onder te brengen. Zo was er ruimte om het gebouw een royale, dubbel-

hoge plint te geven die laat zien dat een opdrachtgever – in dit geval de Alliantie – iets kan teruggeven 

aan de stad waarin hij bouwt.

De Alliantie Ontwikkeling Borneohof, Amsterdam

Javaplein met Borneohof

Situatie oud

Ontwerp Geusebroek Stefanova architectenbureau Planvorming en realisatie 2005 – 2011

0m 50m 0m 50m

B

A

C

Situatie nieuw
A  Javaplein
B Binnenterrein
C Madurastraat
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1

1 Balkon woning aan het binnenhof
2 Achterzijde Borneohof aan Madurastraat
3 Tuin in binnenhof

3

2
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1-2  Entreepoort en toegang naar 
binnenhof met kunstwerk  
Piet Hein Eek

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

1

2

1  Hoofdentree
2 Binnenhof
3 Bibliotheek
4 Entree ondergrondse garage
5 Commerciële ruimten
6 Woonkamer
7 Keuken
8 Slaapkamer
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Juryoordeel

Toen Halsteren nog een zelf
standige gemeente was, waren  
er al plannen om Fort de Roovere, 
dat vrijwel onzichtbaar in de  
bossen verscholen lag, in zijn 
oude luister te herstellen. Het fort 
maakt deel uit van de West
Brabantse Waterlinie, een cultuur
historisch monument dat dateert 
uit het begin van de zeventiende 
eeuw. In de achttiende eeuw is 
de waterlinie nog eens versterkt; 
in de negentiende eeuw kwam 
haar functie als verdedigingswerk 
te vervallen, waardoor ze ook 
niet langer werd onderhouden. 
Nadat de provincie NoordBrabant 
een flinke som geld beschikbaar 
had gesteld voor het herstel van 
het zuidelijke deel van de water
linie, konden de plannen voor 
Fort de Roovere daarin worden 
meegenomen. Het fort werd 
weer zichtbaar gemaakt en in de 
grachten rond het fort kwam weer 
water te staan. De gemeente 
Bergen op Zoom, waar Halsteren 
inmiddels een onderdeel van 
was, trad op als opdrachtgever.
 Om de verdedigingswerken 
tussen de binnen en buiten

gracht bereikbaar te maken, 
omvatte de opgave ook de bouw 
van een brug over de binnen
gracht. In eerste instantie kwam 
de aannemer hiervoor met een 
utilitair ontwerp. Over de materia
lisatie daarvan vroeg de opdracht
gever advies aan Ro Koster en  
Ad Kil van RO&AD architecten. 
Die hadden namelijk al een  
ontwerp gemaakt voor een  
uitkijktoren op Fort de Roovere 
en de gemeente wilde beide  
ontwerpen graag op elkaar  
afgestemd zien. 
 Het bracht de twee architecten 
ertoe met een geheel nieuw, eigen 
ontwerp te komen: een ‘brug’ die 
vrijwel onzichtbaar is omdat hij 
zich niet boven, maar in de gracht 
bevindt, waarbij het water tot aan 
de bovenrand reikt. De achter
liggende gedachte is dat een  
conventionele brug afbreuk doet 
aan het karakter van een fort, dat 
zich juist tegenover zijn omgeving 
hoort te isoleren. De voorgestelde 
oeververbinding lijkt nog het 
meest op een loopgraaf – een 
andere verwijzing naar het  
verleden als verdedigingslinie – 

die doorloopt in de taluds op de 
beide oevers. De brug volgt zo 
precies het profiel van het fort. 
Ze bestaat uit twee damwanden 
van accoya (verduurzaamd hout) 
met daartussen een hardhouten 
vloer en trap. 
 Omdat alle betrokkenen (naast 
de gemeente als opdrachtgever 
betrof dit onder meer wat toen 
nog de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg was) enthou
siast waren over het ontwerp, 
kon het zonder veel problemen 
worden uitgevoerd. Het herstelde 
fort heeft een recreatieve en  
educatieve functie gekregen,  
met veel ruimte voor natuur
ontwikkeling.

De jury is zich ervan bewust dat het de ontwerper was, en niet de opdrachtgever, die op het lumineuze 

idee kwam van een ‘loopgraafbrug’ door het water rond Fort de Roovere in Halsteren. De gemeente 

Bergen op Zoom heeft vervolgens wel de durf gehad om het op het eerste gezicht ‘onmogelijke’ voorstel 

te omarmen om mensen als het ware door het water te laten lopen. Het ontwerp heeft nog aan kracht 

gewonnen doordat het originele concept op een sobere, delicate, maar ook compromisloze manier is 

uitgewerkt. Zo is aan het herstel van de uit 1628 daterende West-Brabantse Waterlinie een eigentijds 

element toegevoegd dat zichzelf vrijwel onzichtbaar heeft gemaakt, maar tegelijkertijd de mensen die 

er gebruik van maken een indringende ervaring bezorgt.

Ontwerp RO&AD architecten Planvorming en realisatie 2010

Gemeente Bergen op Zoom Loopgraafbrug, 
Halsteren

B

C

C

AD

Situatie
A  Fort de Roovere
B Loopgraafbrug
C Gracht
D Toegangsweg

C

C
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Langsdoorsneden loopgraafbrugDwarsdoorsnede loopgraafbrug

1  Water
2 Brugleuning
3 Houten brugvloer
4 Lekruimte
5 Betonnen brugvloer

1

2 2

3

4

5

1



114 115



116 117

Juryoordeel

Het uit 1974 daterende gemeente
huis van Oss voldeed al jaren niet 
meer aan de eisen. Zo paste de 
publiekshal niet meer bij de open 
manier van dienstverlening die 
tegenwoordig wordt verlangd. 
Ook de introverte architectuur 
hoorde niet bij de huidige tijd. 
Bovendien was er een groot 
tekort aan werkplekken, met als 
gevolg dat steeds meer afdelingen 
elders in de stad werden gehuis
vest.
 Hoewel ook nieuwbouw is 
overwogen, viel de keuze uit
eindelijk op renovatie en uitbrei
ding van het bestaande gebouw. 
Dat was niet alleen duurzamer, 
het leverde ook een aanzienlijke 
besparing op. Terwijl een geheel 
nieuw gemeentehuis vijftig  
miljoen euro zou hebben gekost, 
kon nu worden volstaan met de 
helft van dat bedrag. In eerste 
instantie werd gedacht aan een 
uitvoering in drie fasen die bij 
elkaar een periode van tien jaar 
zouden omvatten. De reden was 
dat de gemeente slechts een 
beperkt budget beschikbaar had 
en dat de investeringen dan over 

meer jaren konden worden uitge
smeerd. Bij nader onderzoek bleek 
echter dat een gefaseerd project 
juist meer zou gaan kosten, terwijl 
een integrale uitvoering extra 
voordeel zou opleveren. Boven
dien zouden zowel de ambtelijke 
organisatie als de uitstraling naar 
het publiek toe gebaat zijn bij een 
zo snel mogelijke voltooiing van 
het project.
 Nadat tien architectenbureaus 
in het kader van een Europese 
aanbesteding hun visie op de 
opgave hadden gepresenteerd, 
viel de keuze op De Twee Snoeken 
uit Den Bosch. Het bureau ont
wikkelde een concept waarin het 
bestaande gebouw optimaal 
wordt hergebruikt. De belang
rijkste uitbreiding bevindt zich 
aan de zuidzijde, waar een nieuw 
blok met 1200 vierkante meter 
kantooroppervlakte is toege
voegd. Een vide verbindt dit blok 
met het bestaande gebouw. 
Andere toevoegingen zijn een 
nieuwe publiekshal en een ver
gadercentrum, waarin ook de 
nieuwe raadzaal is opgenomen. 
De belangrijkste verandering in 

het aanzien van het gemeente
huis is het architectonische ‘lint’ 
rond het gebouw, dat van het 
bestaande deel en de nieuwbouw 
een eenheid maakt. Het lint dient 
ook als zonwering.
 De vernieuwing en uitbreiding 
van het gemeentehuis is aange
grepen om het flexibele kantoor
concept van het Nieuwe Werken 
te introduceren. Ook op het 
gebied van duurzaamheid is het 
gemeentehuis er flink op vooruit
gegaan: van een energiecertificaat 
G naar A+. In de smalle glasstroken 
van de zuidgevel zijn zonne
collectoren aangebracht die het 
licht filteren en de warmte 
omzetten in bruikbare energie. 
Andere innovaties zijn een 
systeem van warmte en koude
opslag in de bodem, klimaatpla
fonds en ledverlichting. Een deel 
van de platte daken is groen,  
de rest is voorzien van zonne
panelen.

Hergebruik is een van de belangrijkste opgaven van deze tijd. Het is dan ook prijzenswaardig dat Oss 

heeft gekozen voor een ingrijpende transformatie van het bestaande gemeentehuis, in plaats van voor 

een prestigieus en kostbaar nieuwbouwproject. Dat het oorspronkelijke gebouw dateert uit de jaren 

zeventig, met de ‘lastige’ plattegronden die toen in zwang waren, maakt de prestatie van het opnieuw 

uitvinden van die plattegrond alleen maar groter. Het gemeentehuis heeft er een nieuwe, eigentijdse 

uitstraling door gekregen. De keerzijde is dat aan de buitenkant alle sporen van de oorspronkelijke 

architectuur lijken te zijn uitgewist. De prestatie zou nog groter zijn geweest als de opdrachtgever er met 

de ontwerper in zou zijn geslaagd om in het beeld een mooi spanningsveld tussen oud en nieuw tot  

uitdrukking te laten komen.

Ontwerp De Twee Snoeken Planvorming en realisatie 2004 – 2010

Gemeente Oss Gemeentehuis Oss

Noordoostgevel met hoofdentree

Situatie oud Situatie nieuw
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1  Zuidoostgevel
2 Nieuw zuidblok
3 Vergadercentrum

1

3

2
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1  Trouwzaal
2 Raadzaal
3 Werkruimte voor informeel overleg

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

2

1

3
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Juryoordeel

Hestia Kinderopvang werkt  
vanuit de pedagogiek van Loris 
Malaguzzi. Ze worden de ‘Reggio 
Emiliagedachte’ genoemd, naar 
de plaats in NoordItalië waar 
Malaguzzi zijn denkbeelden  
ontwikkelde. Die gaan ook over 
architectuur. Voor Malaguzzi was 
de ruimtelijke omgeving van de 
kinderen namelijk een belangrijk 
thema. Hij onderscheidde in zijn 
filosofie drie ‘pedagogen’: de  
eerste is het kind zelf, de tweede 
is de leraar en de derde is de 
omgeving, de ruimte waarin  
kinderen actief zijn.
 De initiatiefnemer van Hestia 
Kinderopvang, Ileen Purperhart, 
begon in 2003 met een tijdelijk 
onderkomen. Kort daarna vond 
zij op het binnenterrein van een 
blok woningen in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt, waar ook een 
montessorischool staat, een  
locatie die zich goed leende voor 
een tweede vestiging. Min of meer 
toevallig waren twee ouders die 
op zoek waren naar een dagver
blijf voor hun kind architecten die 
zich tijdens hun studie al hadden 
verdiept in de architectuur van de 
Italiaanse kinderdagverblijven van 

Reggio Emilia. Er ontwikkelde zich 
een intensieve samenwerking 
tussen Purperhart en de beide 
ouders: Marijn Schenk (partner 
bij NEXT architects) en Claudia 
Linders (bureau Claudia Linders). 
Een eerste resultaat van die 
samenwerking was een manifest 
over de invloed van de omgeving 
op de ontwikkeling van kinderen. 
Aan dat manifest werden vervol
gens de uitgangspunten voor het 
ontwerp ontleend. Zoals het idee 
dat het gebouw als een stad moet 
worden gezien: een verzameling 
ruimten die verschillend zijn 
(groot en klein, hoog en laag), 
zodat de kinderen worden  
gestimuleerd om als het ware  
op ontdekking uit te gaan. 
 In het uiteindelijke ontwerp 
zijn de ruimten geordend in een 
raster. Ook de buitenruimten zijn 
daarin opgenomen, zodat er een 
zekere continuïteit tussen binnen 
en buiten is ontstaan. De basis
structuur is een raamwerk van 
modules waarin de voornaamste 
voorzieningen zijn ondergebracht, 
zoals de sanitaire ruimten en de 
slaapvertrekken. Hout is het 
belangrijkste bouwmateriaal.  

De ruwbouw kon daarmee in korte 
tijd worden voltooid, terwijl het 
ook een warme uitstraling heeft.
 Na een voorspoedig verlopende 
start kreeg de opdrachtgever nog 
wel de nodige tegenslagen te 
verwerken. Zo had het stadsdeel 
zich in eerste instantie bereid 
getoond om een vrijstelling te 
verlenen voor een kleine over
schrijding van het maximale 
bouwpercentage, maar vervol
gens werd maandenlang niet 
meer op de aanvraag voor die 
vrijstelling gereageerd. Ten slotte 
kwam het bericht dat het stads
deel van plan was haar toch niet 
af te geven. Een flexibele opstel
ling van de opdrachtgever heeft 
ervoor gezorgd dat, met drie jaar 
ver traging, alsnog een bouwver
gunning werd verkregen. Een 
nieuwe tegenslag diende zich aan 
toen Hestia door een fout van een 
ambtenaar een subsidie van 3,5 
ton misliep. Dit leidde opnieuw 
tot aanpassingen van het ontwerp. 
Uiteindelijk kon de bouw van 
start gaan en kon burgemeester 
Van der Laan op 11 november 2011 
de officiële opening verrichten 
van Hestia Rivierenbuurt.

De totstandkoming van het kindercentrum Hestia (een combinatie van een kinderdagverblijf en 

naschoolse opvang) in de Amsterdamse Rivierenbuurt laat zien dat van een opdrachtgever vaak  

flexibiliteit en doorzettingsvermogen worden verlangd om een project tot een goed einde te brengen. 

Nadat het stadsdeel het initiatief aanvankelijk had ondersteund, ondervond de opdrachtgever toen  

het erop aankwam vooral tegenwerking – die met veel vindingrijkheid overigens steeds weer werd  

overwonnen. Ook valt de zorgvuldigheid op waarmee de opgave is geformuleerd, met als leidraad de 

pedagogiek van de Reggio Emilia-gedachte. In workshops onderzochten de architecten, die zelf ook  

in de ban waren geraakt van die pedagogische principes, samen met ouders en medewerkers hoe die 

uitgangspunten in het ontwerp tot uitdrukking konden worden gebracht. Het resultaat is een gebouw 

dat, hoewel het er niet spectaculair uitziet, een aangename en doordachte indruk maakt.

Ontwerp NEXT architects Planvorming en realisatie 2005 – 2011

Hestia Kinderopvang Hestia Rivierenbuurt, 
Amsterdam

Plaza met daarnaast de keukenruimte

Situatie
A  Uiterwaardenstraat
B Waalstraat
C Kinderopvang
D School
E Entree tot binnenterrein

A

B

C

D

E
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1  Schema’s ter inspiratie voor opzet basisstructuur  
kinderopvang: continuïteit tussen buiten en binnen 
(boven) en gebouw als stad – een verzameling  
kamers

Plattegrond

Plattegrond kinderopvang
1 Entree
2 Kantoor
3 Speelruimte
4 Plaza
5 Keuken
6 Toiletten
7 Slaapruimte
8 Atelier
9 Bibliotheek
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Juryoordeel

Voor een locatie op het 
Steigereiland in de Amsterdamse 
nieuwbouwwijk IJburg zocht de 
gemeente naar een woning
corporatie die bereid was om 
samen met de toekomstige 
bewoners een blok met zeventig 
sociale huurwoningen te  
ontwikkelen. De keuze viel op  
de Algemene Woningbouw 
Vereniging (nu: Stadgenoot), die 
had voorgesteld de woningen te 
bestemmen voor ‘stadsvernieu
wingsurgenten’ uit Geuzenveld, 
een achterstandswijk in de 
Westelijke Tuinsteden. 
 De bewoners werden van het 
begin af aan intensief bij de gang 
van zaken betrokken. De culturele 
achtergronden liepen sterk uiteen; 
naast autochtone Nederlanders 
bestond de groep uit Surinamers, 
Marokkanen, Turken, Eritreeërs, 
Dominicanen, Congolezen, 
Ethiopiërs, Ghanezen, Syriërs en 
Portugezen. Zij waren het ook die 
de doorslag gaven bij de keuze 
van DP6 Architectuur studio als 
ontwerper. Uiteindelijk deden 34 
huishoudens mee aan het traject 

om gezamenlijk het plan te ont
wikkelen. Het begon met een 
bezoek aan de nog maagdelijk 
lege locatie. Onder begeleiding 
van de architect en een inter
cultureel managementbureau 
werden daarna verschillende 
workshops gehouden. Eerst kwam 
het blok als geheel ter sprake, 
waarbij onder meer een beslissing 
moest worden genomen over de 
ontsluiting. Daarna ging het over 
de indivi duele woningen. Zo werd 
in het ontwerpproces gewerkt 
van groot naar klein en van grof 
naar fijn. 
 Overigens golden wat betreft 
de woninggrootte en andere 
zaken de gebruikelijke regels met 
betrekking tot het inkomen en de 
grootte van het huishouden. 
Binnen die grenzen was er voor 
de betrokkenen volop ruimte  
om invloed te hebben op de  
uitwerking van het ontwerp.  
Dat gebeurde op twee niveaus. 
Als collectief hadden de bewoners 
de rol van medeopdrachtgever 
voor het geheel. De afzonderlijke 
huishoudens konden vervolgens 

meepraten over de opzet van hun 
eigen woning. Het leidde ertoe 
dat Blok 128, zoals het op de  
stedenbouwkundige kaart van 
IJburg genoemd wordt, niet  
minder dan 45 verschillende 
woningtypen bevat. 
 Gedurende de bouw werd de 
belangstelling van de toekomstige 
bewoners op peil gehouden met 
informatieavonden, feestjes en 
bezoeken aan de bouwplaats.  
Nu het project klaar is, is aan de 
buitenkant goed te zien dat de 
woningen verschillend zijn. 
Sommige hebben balkons (van 
uiteenlopende breedte en diepte) 
die uit de gevel steken, bij andere 
is de privébuitenruimte een loggia 
achter het gevelvlak. Ook de 
plaats en de grootte van de erkers 
verschilt. Het woningoppervlak 
varieert van 70 tot 120 vierkante 
meter. Ondanks die afwisseling 
vormt het blok als geheel, waar
voor een strak stedenbouwkundig 
kader gold, een architectonische 
eenheid. Zo bevinden de ‘losse’ 
balkons zich aan de zuidgevel, 
terwijl de loggia’s achter de ooste

lijke gevel liggen. Daarbij wordt 
het beeld in sterke mate bepaald 
door de gevelbekleding van  
glanzende witte tegels.
 Het is geen uitzonderlijk duur 
project geworden. De zogeheten 
onrendabele top lag iets boven 
die van andere bouwprojecten. 
Daarnaast waren er extra kosten 
voor de bewonersparticipatie, 
maar de opdrachtgever hoopt die 
in de beheerfase – gezien de grote 
betrokkenheid van de bewoners – 
te kunnen terugverdienen.

Hoewel er formeel sprake was van één opdrachtgever, woningcorporatie Stadgenoot, kan de gang van 

zaken bij Blok 128 in zekere zin worden gekenschetst als een vorm van collectief particulier opdrachtgever-

schap. Aan het begin van het proces was al duidelijk voor welke huurders (‘stadsvernieuwingsurgenten’ 

uit Geuzenveld, aan de andere kant van Amsterdam) het nieuwe woonblok zou worden gebouwd.  

Die bewoners, met uiteenlopende culturele achtergronden, werden nauw bij de ontwikkeling betrokken. 

Dat begon met de keuze van de architect en zette zich voort gedurende de ontwerpfase. Daarin werden de 

bewoners niet alleen collectief, maar ook individueel uitgedaagd om mee te denken, met als uitkomst 

dat elke woning min of meer uniek is. Toch is het gelukt om het woongebouw er niet te laten uitzien als 

een optelsom van individuele woonwensen. In de jury werd de vraag gesteld of de woningcorporatie 

hier niet gewoon haar plicht heeft gedaan. Maar als dat al het geval mocht zijn, dan kan op z’n minst 

worden vastgesteld dat de betrokkenheid van de bewoners voor deze opdrachtgever méér dan een  

formaliteit is geweest.

Ontwerp DP6 architectuurstudio Planvorming en realisatie 2006 – 2011

Stadgenoot Blok 128, Amsterdam

Situatie
A  IJburglaan
B Edmond Halleylaan
C Thomas Hoodstraat
D John Hadleystraat
E School

A

E

D

B

C
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1  Zicht vanaf galerij op binnenhof met  
parkeerplaatsen

Begane grond

Eerste verdieping

Derde verdieping

1
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1

2

3 4

1  Zicht vanaf Thomas Hoodstraat. Links woningen met 
balkon, recht vooruit galerijwoningen met loggia.

2  Achterzijde woningen (met balkon) aan  
Edmond Halleylaan

3  Voorkant woningen (met loggia) aan  
John Hadleystraat

4  Blok 128, hoek John Hadleystraat / Edmond Halleylaan 
met rechts schoolplein
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Juryoordeel

Het uit 1970 daterende Sportpaleis 
Ahoy was na de eeuwwisseling 
hard aan vernieuwing toe. Dat had 
vooral te maken met de functie 
van de hal, die in eerste instantie 
was gebouwd als sportaccommo
datie, waarbij op beperkte schaal 
ook aan concerten en andere  
evenementen werd gedacht. In de 
loop der jaren veranderde het 
gebruik ingrijpend, naar twintig 
procent sport en tachtig procent 
entertainment. Toen de gemeente 
Rotterdam tot de conclusie kwam 
dat Ahoy niet meer voldeed aan 
de eisen die er gezien het gebruik 
aan gesteld mochten worden, 
stond men voor de keuze tussen 
nieuwbouw elders in de stad of 
een ingrijpende renovatie. Om 
financiële redenen koos men voor 
het laatste.
 Toen in 2006 het programma 
van eisen werd opgesteld, was 
duidelijk dat er snel moest worden 
gehandeld. In Amsterdam zou 
met de nieuwe Ziggo Dome een 
geduchte concurrent op het toneel 
verschijnen in een segment –  
concerten voor vijftienduizend 
bezoekers – waarin Ahoy tot dan 
toe alleenheerser was geweest. 

Als Ahoy bij de opening van de 
Ziggo Dome nog ‘wegens ver
bouwing gesloten’ zou zijn, zou 
dat meteen een fikse achterstand 
ten opzichte van de Amsterdamse 
concurrent hebben betekend. 
 Niet alleen de Ziggo Dome 
zette de renovatie van Ahoy onder 
druk. Een andere randvoorwaarde 
was dat Ahoy gedurende de ver
bouwing niet voor een lange  
periode dicht mocht. Zo moest 
Ahoy elke zomer onderdak blijven 
bieden aan het North Sea Jazz 
Festival. Het was dus belangrijk 
dat men zo spoedig mogelijk met 
een bouwbedrijf aan de slag kon. 
Maar de werkwijze van engineer 
& construct die men voor ogen 
had, werd door Brussel in eerste 
instantie opgeschort, omdat de 
EU vreesde dat er dan sprake zou 
zijn van ongeoorloofde staats
steun. Hoewel dat achteraf niet 
het geval bleek te zijn, zag men 
zich op dat moment gedwongen 
terug te keren naar een traditio
neel bouwproces. 
 De selectieprocedure voor een 
architect resulteerde in een keuze 
voor het bureau Zwarts & Jansma 
Architects, met voor het interieur 

Merkx+Girod. Een van de meest 
ingrijpende elementen van hun 
ontwerp was het omhoog brengen 
van het dak; de argumenten die 
ze daarvoor aandroegen waren zo 
overtuigend, dat de gemeente 
bereid was er vijf miljoen euro 
extra voor beschikbaar te stellen. 
Ook de ruimtelijke organisatie 
van het complex werd flink onder 
handen genomen. Ruimten  
werden opengemaakt en met 
elkaar verbonden, waardoor 
‘bezoekerspleinen’ ontstonden 
waar ook de belangrijkste voor
zieningen konden worden  
ondergebracht. 
 Het project werd op tijd en  
met een minimale overschrijding 
van het budget opgeleverd. 
Gedurende de bouwperiode  
bleef het complex grotendeels in 
gebruik. Zo bood Ahoy bij het 
hoogtepunt van de bouwactivi
teiten, in de zomer van 2010, 
zowel onderdak aan North Sea 
Jazz als aan de start van de Tour 
de France. Met doeken waren 
steigers en bouwmaterialen 
zolang aan het oog onttrokken.

Voor de ingrijpende renovatie van het Sportpaleis Ahoy verdient de gemeente Rotterdam om meerdere 

redenen een compliment. Allereerst is daar de keuze om het verouderde sport- en tentoonstellingscomplex 

niet aan de kant te schuiven, maar het een kansrijk tweede leven te gunnen. Een grondige vernieuwing 

was onder meer nodig omdat met de in 2012 geopende Ziggo Dome in Amsterdam een geduchte  

concurrent voor grote concerten op het toneel is verschenen. De vernieuwing is een voorbeeld van  

hergebruik, dat ook nog eens het weinig florissante stadsdeel Rotterdam Zuid een positieve impuls geeft. 

Technisch is een knap staaltje werk geleverd. De opdrachtgever heeft het gecompliceerde bouwproces 

bovendien zo weten te organiseren dat, op een paar maanden na, vrijwel alle evenementen gedurende 

de renovatie doorgang konden vinden.

Ontwerp Zwarts & Jansma Architects, Merkx+Girod Planvorming en realisatie 2006 – 2011

Stadsontwikkeling Rotterdam Sportpaleis Ahoy, 
Rotterdam

Sportpaleis

Doorsnede oud

Dakconstructie tijdens de bouw. Het nieuwe dak (bovenste staalconstructie) 
werd boven het oude dak geïnstalleerd. Daarna is de staalconstructie van het 
oude dak weggehaald.

Doorsnede nieuw
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Situatie
1 Sportpaleis
2 Plaza
3 Hal
4 Parkeren

1 2 3

3

4
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T: 32.S199

sparing

T: 32.S33

T: 32.S199

sparing

T: 32.S33

1  Bar in catacomben
2 Catacomben
3 Restaurant / kantine
4 Tribunes Begane grond Sportpaleis

3

2

4

1



140 141

Juryoordeel

Omdat het jeugdprogramma  
Het Klokhuis twintig jaar bestond, 
werd een prijsvraag uitgeschreven. 
Daarbij moesten kinderen een 
antwoord geven op de vraag: hoe 
wil je wonen? Ze hadden de keuze 
uit vijf thema’s: slapen, wassen 
en plassen, spelen en niksen, 
koken en eten, en de buitenkant. 
Uit de 1200 inzendingen wees een 
jury voor elk thema een winnaar 
aan. In een workshop onder 
begeleiding van architect Jord den 
Hollander zijn de vijf winnende 
deelplannen vervolgens aaneen
gesmeed tot één ontwerp voor 
een KlokHUIS. Het winnende 
voorstel voor de buitenkant was 
‘een vrolijke taart’. Architect  
Joep Mol nam de uitwerking van 
het ontwerp en de begeleiding 
van de bouw voor zijn rekening.
 De gemeente Almere stelde 
een locatie beschikbaar in het 
Cascadepark in Almere Poort. 
Omdat de gemeente zelf liever 
geen opdrachtgever wilde zijn, 
werd een stichting opgericht om 
op te treden als opdrachtgever, 
eigenaar en financier. Besloten 
werd dat het bouwwerk een 
architectuurcentrum zou worden 

voor kinderen van zes tot twaalf 
jaar, vooral gericht op wonen, 
bouwen en gezond leven. Voor de 
programmatische en personele 
invulling werd een beroep 
gedaan op cASLa, het lokale 
architectuurcentrum van Almere. 
Er werden ook andere partijen 
betrokken bij de invulling, waar
onder het waterbedrijf Vitens, 
Aedes (de landelijke koepel van 
woningcorporaties), het energie
bedrijf Nuon en Raedthuys, een 
onderneming die zich richt op 
duurzame energie. Ook is over
legd met instellingen in het 
onderwijs en de gezondheidszorg, 
waaronder zorgverzekeraar Agis.
 Omdat het een ingewikkeld 
project betrof, is gewerkt met 
een bouwteam. Hierdoor zaten 
alle betrokkenen al in een vroeg 
stadium met elkaar rond de tafel. 
Ze kwamen verschillende compli
cerende factoren tegen. Zo was 
bedacht dat de heipalen schuin 
zouden komen te staan (als de 
vingers van een hand die een taart 
opdient) en er moest worden 
voorkomen dat ze elkaar onder 
de grond zouden raken. Ook de 
tijdsplanning bracht een bijzon

dere opgave met zich mee: de 
bouw werd namelijk gevolgd 
door Het Klokhuis, waarvan de 
uitzenddata vastlagen. Het legde 
een forse druk op de onderhande
lingen met de aannemer en de 
voortgang van de bouw.
 De ‘vrolijke taart’ staat op een 
betonnen plateau, waarvan de 
bovenkant precies overeenkomt 
met NAP. Zo kunnen de kinderen 
ervaren hoe diep de polder is.  
De taart zelf bevat twee ver
diepingen en is ruim genoeg om 
in één keer een schoolklas te  
ontvangen. Aan de zuidzijde 
bevindt zich een wintertuin die 
de mogelijkheden van passieve 
zonneenergie laat zien. Verder 
bevat het gebouw onder meer 
een keuken in de vorm van een 
slakkenhuis (‘slow food’), een 
theaterbank, een knutselvloer en 
een speelhuis dat ondersteboven 
hangt. In het dak zijn zonne
panelen opgenomen, er is een 
windmolen die energie levert en 
de wc’s worden doorgespoeld 
met regenwater. 

Het initiatief om ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het jeugdprogramma Het Klokhuis 

een architectuurcentrum voor kinderen op te richten, verdient in tal van opzichten bewondering. 

Allereerst was daar het idee om een prijsvraag uit te schrijven met als thema: hoe zou je willen wonen? 

De deelnemende kinderen werden geprikkeld hun fantasie de vrije loop te laten over onderwerpen als 

bouwen en duurzaamheid. De winnaars werden vervolgens nauw betrokken bij de totstandkoming van 

het ontwerp, waarbij ze zich zowel in de rol van architect als in die van opdrachtgever konden verplaatsen. 

Ten slotte durfde de gemeente Almere haar nek uit te steken door, naast een financiële bijdrage, een  

terrein beschikbaar te stellen in het nieuwe park van Almere Poort – niet toevallig het stadsdeel waar 

volop ruimte is voor particulier opdrachtgeverschap. Met het KindercASLa laten de opdrachtgevers zien 

dat architectuur, ook in tijden van crisis, vooral ook leuk kan zijn.

Ontwerp Acht kinderen o.l.v. Jord den Hollander Planvorming en realisatie 2009 – 2011

Stichting KindercASLa Klokhuis KindercASLa, 
Almere

Situatie
A  Vijver van blauw kunstgras
B Glijbaan
C Hoofdtrap
D Cascadepark West

B

C

D

A

A
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 1  Omloop verdieping
 23 Centrale ruimte
 4 Sokkel 

4

1

2 3

Situatie
1 Vijver
2 Centrale ruimte
3 Omloop
4 Glijbaan
5 Windmolen
6 Uitkijkkoepel
7 Doorkijkaquarium
8 Opsekops speelhuis

1

23

4

5

6

7

8
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 1  Centrale ruimte met opsekops speelhuis
23 Doorkijkaquarium

Niveau 1 (NAP)

Niveau 0

1

2 3
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Juryoordeel

Kaap Skil, museum van jutters en 
zeelui in Oudeschild (tot 2012 
bekend als het Maritiem & Jutters 
Museum), is in 1980 opgericht. 
Het omvat onder meer twee 
negentiendeeeuwse graanpak
huizen, een wierschuur, een  
reddingsbotenhuis, een aantal 
kleinere panden en een molen.  
In 2005 nam het museum, samen 
met de gemeente Texel, het initia
tief voor een grote uitbreiding. 
De nieuwbouw zou onderdak 
moeten bieden aan twee thema
tische tentoonstellingen: de ene 
over de ‘Reede van Texel’ (met 
een maquette van achttien bij 
vier meter), de andere over de 
archeologie onder water.
 Nadat een programma van 
eisen was opgesteld, volgde een 
procedure die moest leiden tot  
de keuze van een architect.  
Zes geselecteerde bureaus werden 
uitgenodigd om hun visie op de 
opgave te geven. De selectie 
bevatte zowel landelijk bekende 
architecten als bureaus uit de 
regio. Hun presentaties werden 
niet alleen bijgewoond door  
de stuurgroep met vertegen

woordigers van de gemeente en 
het museum, maar ook door een 
breed samengestelde klankbord
groep. Samen besloten die om 
aan twee van de vijf bureaus te 
vragen een voorlopig schets
ontwerp te maken. Nadat de 
beide schetsontwerpen waren 
besproken aan de hand van een 
aantal criteria – waarvan de inpas
sing in het dorp Oudeschild een 
van de belangrijkste was – viel de 
keuze uiteindelijk op Mecanoo 
architecten uit Delft.
 Ook bij de verdere uitwerking 
van Mecanoo’s schetsontwerp 
bleven de bevolking en belang
hebbende organisaties bij de 
gang van zaken betrokken. Na de 
twee openbare bijeenkomsten 
die voorafgingen aan de keuze 
van de architect, waren er nog 
vier workshops, waarbij onder 
meer de gevolgen van de nieuw
bouw voor de omgeving ter sprake 
kwamen. Een van die workshops 
leidde ertoe dat het aanzien van 
de buitengevel werd aangepast.
 Dat laatste heeft niets afgedaan 
aan het karakteristieke exterieur 
van de nieuwbouw. Met zijn vier 

‘puntdaken’ voegt het zich in het 
silhouet van het dorp, terwijl we 
er volgens de ontwerpers ook nog 
de golven van de zee in kunnen 
herkennen. Minstens zo kenmer
kend zijn de verticale houten 
lamellen die voor de glazen gevels 
zijn aangebracht. Ze passen in een 
traditie van hergebruik, waarbij 
het wrakhout van schepen werd 
gebruikt om er schuren en huizen 
mee te maken. Alleen is het hout 
van de lamellen niet afkomstig 
van een scheepswrak, maar  
van oude damwanden van het  
NoordHollands Kanaal.
 Binnen komen de bezoekers 
allereerst terecht in de entree
ruimte met het museumcafé.  
Van daaruit kunnen ze afdalen 
naar de Reede van Texel in het 
souterrain, of de trap nemen naar 
de eerste verdieping om er de 
onderwaterarcheologie te  
bekijken. De inrichting van het 
vernieuwde museum is van  
het bureau Kossmann.dejong.

Sympathiek. Dat woord keerde regelmatig terug als de jury sprak over Kaap Skil, museum van jutters en 

zeelui in Oudeschild (Texel). De opdrachtgever heeft laten zien dat het ook met bescheiden ambities 

mogelijk is om een museum te laten bouwen dat door zijn karakteristieke architectuur door weinigen 

over het hoofd zal worden gezien. Deze uitkomst is niet in de laatste plaats te danken aan een zorgvuldig 

georganiseerd proces. Dat behelsde onder meer een grondige architectenselectie die leidde tot een 

keuze – voor Mecanoo architecten – die goed heeft uitgepakt. Ook is flink geïnvesteerd in het verkrijgen 

van een draagvlak onder de vaak als eigenzinnig gekenschetste eilandbewoners. Dat laatste is misschien 

weer niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de toeristenindustrie op Texel wel vaart bij een attractie 

voor alle seizoenen en weersomstandigheden.

Ontwerp Mecanoo architecten, Kossmann.dejong Planvorming en realisatie 2005 – 2011

Stichting Texels Museum Kaap Skil, museum van 
jutters en zeelui, Oudeschild

Museum gezien vanaf de dijk

Situatie
A  Heemskerckstraat
B Molen
C Museum

A

B

C
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 1  Achterzijde met café
 23 Expositieruimte
 4 Entreehal

1

2

3

4

Begane grond Eerste verdiepingDoorsnede
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Juryoordeel

Rond de eeuwwisseling was  
duidelijk dat het vijftig jaar oude 
verpleeghuis Boswijk in Vught zijn 
beste tijd had gehad – niet in de 
laatste plaats omdat de opvattin
gen over de zorg voor demente
renden ingrijpend zijn veranderd. 
Nadat eerst nog was overwogen 
om de bewoners over andere, 
bestaande wooncentra te ver
delen, kreeg nieuwbouw uiteinde
lijk de voorkeur. Een van de  
argumenten was dat met één 
locatie voor 120 bewoners de 
deskundigheid omtrent dementie 
een impuls zou krijgen.
 Er werden drie architecten
bureaus uitgenodigd. Niet om 
meteen al met een schetsontwerp 
te komen, maar in eerste instantie 
om mee te denken over hoe de 
wensen van deskundigen, cliënten 
en personeel ruimtelijk vorm  
zouden kunnen krijgen. Men had 
nog geen uitgesproken idee over 
het gebouw, maar er was al wel 
een duidelijke zorgvisie. Het 
nieuwe Boswijk mocht geen  
traditioneel verpleeghuis worden. 
Het moest, ondanks het aantal 

van 120 bewoners, kleinschalig 
zijn en de bewoners zouden zo 
veel mogelijk het leven moeten 
kunnen voortzetten dat ze 
gewend waren voordat ze dement 
werden. 
 Van de drie bureaus kreeg  
EGM architecten de voorkeur.  
Dat kwam vooral omdat architect 
Victor de Leeuw (later bijgestaan 
door Chico Leufkens als project
architect) intensief bleek te  
hebben nagedacht over wat het 
betekent dement te zijn. De ont
werpers konden dan ook goed uit 
de voeten met de richtlijnen die 
ze van de cliëntenraad hadden 
meegekregen. Daarin stond onder 
meer dat de bewoners behoefte 
hebben aan veel contact met de 
natuur, dat ze zo veel mogelijk 
zonder begeleiding moeten  
kunnen rondlopen en dat ze het 
gevoel moeten hebben ‘thuis’ te 
zijn. Dat laatste vertaalde de 
architect in een opzet met twaalf 
‘vrijstaande huizen’ met elk tien 
kamers. Ieder huis heeft zijn  
specifieke leefsfeer, zoals een 
huis voor stadsmensen, een huis 

voor plattelanders en een huis 
voor wat werd aangeduid als de 
‘Brabantse aristocratie’.
 Door een tegenvallende aan
besteding – net vóór de crisis – 
kwam het plan financieel onder 
druk te staan. De architect stelde 
voor de woongroepen te vereen
voudigen door de verschuivingen 
eruit te halen en er rechte blokken 
van te maken. De opdrachtgever 
was het daarmee niet eens.  
De kamers zouden in dat geval 
nog slechts aan één zijde ramen 
hebben, waarmee het toch weer 
de sfeer van een ziekenhuis zou 
krijgen. Gezamenlijk vonden 
opdrachtgever en architect een 
alternatief: een aparte kantoor
verdieping kon vervallen als van 
het middengebied een multifunc
tionele ruimte zou worden 
gemaakt. Door niet iedere kamer 
een eigen badkamer te geven 
(wat doorgaans een eis is bij  
verpleeghuizen), werd zelfs ruimte 
gevonden om de woonkamers en 
de eetkeukens groter te maken. 
 Hoewel het een gesloten  
verpleeghuis is, kunnen de  

bewoners rechtstreeks vanuit 
hun kamer de tuin in. Doordat er 
ook een overdekte ‘straat’ is, met 
een winkel, een kapsalon, een 
wellnesscentrum en een café, 
kunnen ze zich ook vrij bewegen 
in het overdekte middengebied. 
Terwijl de voordeuren van de 
woningen verschillend en goed 
herkenbaar zijn, is de hoofdentree 
juist zo onopvallend mogelijk 
gemaakt. Zo wil men voorkomen 
dat zich daar groepjes bewoners 
verzamelen die wachten tot ze 
naar buiten mogen – een veel 
voorkomend verschijnsel in  
verpleeghuizen. Dat wilde 
bestuurder Gabrielle Davits, de 
drijvende kracht achter het 
opdrachtgeverschap, ten koste 
van alles voorkomen.

In een tijd waarin mensen die zijn aangewezen op verpleging nog steeds worden weggestopt in anonieme 

‘zorgfabrieken’, is het goed een opdrachtgever aan te treffen die consequent oog blijft hebben voor de 

menselijke maat. Het uitgangspunt bij de nieuwbouw was dat de bewoners zo veel mogelijk het leven 

kunnen voortzetten dat ze altijd gewend zijn geweest. Daarbij hoort dat het contact met de wereld om 

hen heen behouden blijft. Alle eenpersoonskamers hebben deuren die rechtstreeks toegang geven tot de 

tuin. Ook op momenten dat zich tegenslagen aandienden, heeft de opdrachtgever zich bewezen. Toen er 

aanzienlijk minder geld beschikbaar bleek te zijn dan waarop was gerekend, werd een oplossing gevonden 

die niet ten koste zou gaan van de woonkwaliteit: de kantoorverdieping die aanvankelijk was voorzien, 

werd ingeruild voor flexwerkplekken in het middengebied. Dit zijn de opgaven voor de toekomst, aldus 

de jury, die overigens minder onder de indruk was van de architectuur.

Ontwerp EGM architecten Planvorming en realisatie 2005 – 2010

Van Neynselgroep Verpleeghuis Boswijk, Vught

Boswijk ligt als een spin met twaalf poten in een groene omgeving

Situatie
A  Kettingweg
B Boswijk
C Parkeren

A

B

C
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1  Vanuit de tuindeuren hebben de bewoners  
rechtstreeks contact met natuur

2  Bewoner in eigen kamer. De deur geeft toegang tot de 
tuin.

3 Hoofdentree
4 Huiskamer

2

1

3 4

Plattegrond
1  Hoofdentree
2 Hal 
3 ‘Straat’
4 Blok met kamers
5 Kantoor
6 Patio
7 Grand café
8 Multifunctionele ruimte
9 Commerciële functie
10 Huiskamer
11 Keuken

1

2 3

3
3

6

6
6

53

6
7

88

88

9

4

4

4

11

11

10

10

10

11
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1  ‘Straat’ met doorzicht naar een van de huiskamers
2 Huiskamer
3 Vrij wandelen op de ‘straat’

2

1 3

Doornsnede
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Juryoordeel

Met het klushuizenproject wil de 
gemeente Rotterdam achter
standswijken nieuw leven  
inblazen. Voor een relatief gering 
bedrag worden oude en verwaar
loosde panden ter beschikking 
gesteld aan mensen die daarmee 
de verplichting aangaan het pand 
grondig op te knappen, om er 
vervolgens zelf in te gaan wonen. 
Niet alleen verbetert daarmee het 
aanzien van de betreffende wijk, 
het zorgt er ook voor dat er meer 
mensen met hogere inkomens 
worden aangetrokken, met als 
gunstig neveneffect dat ook het 
draagvlak voor voorzieningen 
sterker wordt.
 Rolf Bruggink en Yffi van den 
Berg kochten voor 35 duizend 
euro in RotterdamCharlois een 
vervallen klushuis dat dertig jaar 
had leeggestaan. Omdat ze beiden 
architect zijn, lag het voor de 
hand dat ze zelf het ontwerp  
zouden maken. Ze begonnen met 
het idee van een open ruimte  
met daarin een hangend object, 
gemaakt van het sloophout uit 
het huis. Maar omdat Rolf (die 
ook meubelmaker is) bij nader 

inzien graag een werkplaats /  
studio aan huis wilde, veranderde 
het plan: de studio op de begane 
grond en het wonen op de twee 
verdiepingen daarboven. 
 In eerste instantie was een 
compleet nieuwe voor en zijgevel 
van cortenstaal voorzien. Die werd 
door de welstand echter afgekeurd 
met het argument dat die niet 
paste bij de rest van de straat. 
Een nieuwe versie kwam er bij  
de welstand wel door. Oud en 
nieuw zijn daarin verenigd: de 
oorspronkelijke gevel is bewaard 
gebleven, maar is wel in zijn 
geheel (inclusief ramen en kozij
nen) geschilderd in een zwarte 
olie. De nieuwe ramen, gevat in 
roestvrijstalen kaders, zijn daar 
vervolgens in uitgespaard. De zij
gevel, waar ook vensters in zijn 
aangebracht, is bekleed met 
kunstgras.
 Binnen zijn alle oorspronkelijke 
vloeren en wanden gesloopt, 
waardoor een elf meter hoge 
ruimte beschikbaar kwam om 
opnieuw te worden ingevuld.  
Die invulling is zodanig dat de 
verschillende ruimten door  

middel van vides en lange zicht
lijnen visueel met elkaar zijn  
verbonden. Sporen van het  
oorspronkelijke huis, zoals een 
oude trapleuning en de gaten die 
in de zijmuur zijn achtergelaten 
door de oude vloerbalken, zijn 
welbewust in het zicht gelaten. 
De Zwarte Parel wordt letterlijk 
bekroond met een daktuin, die 
een kas met badkuip bevat met 
uitzicht op het dakenlandschap  
in de omgeving.

‘Mensen die de moed hebben een droom na te jagen.’ Zo kenschetst een jurylid de bewoners die met een 

bescheiden budget van een verwaarloosde woning iets bijzonders hebben gemaakt. Lof komt ook toe 

aan de gemeente Rotterdam, die door het aanbieden van ‘kluswoningen’ mensen ertoe aanzet om zelf 

met een woning aan de slag te gaan. De jury is onder de indruk van de manier waarop de bewoners 

gedurende het ontwikkelingsproces open bleven staan voor nieuwe inzichten en ontdekkingen, waardoor 

dat proces voortdurend in beweging bleef. Dat het eindresultaat een zo sterk contrast met de rest van 

de straat oplevert, werd niet door iedereen toegejuicht.‘ Ik moet er niet aan denken dat iedereen zoiets 

zou doen’, zei een jurylid. Overigens vond de jury het lastig om vast te stellen in welke rol de bewoners 

de grootste prestatie hebben geleverd: als opdrachtgevers, of toch eerder als de ontwerpers?

Ontwerp Studio Rolf.fr, i.s.m. Zecc Architecten Planvorming en realisatie 2008 – 2010

Yffi van den Berg en Rolf Bruggink Woonhuis 
Zwarte Parel, Rotterdam

Woonhuis Zwarte Parel in de Pompstraat. De badruimte bevindt zich  
in de serre op het dak.

Situatie
A  Pompstraat
B  Woonhuis Zwarte Parel

BA
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2

1  Voorgevel
2  Het nieuwe raam is deels in het 

oude raam gemonteerd 
3 Atelier op begane grondDoorsneden

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping

1 3
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1  Keuken met nieuw raam in voorgevel
2 Keuken met zicht op woonkamer
3 Achtertuin 
4 Woonkamer met zicht naar keuken

1

3

2

4
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Amersfoort

6
de Alliantie, Heijmans, LATEI 
projectontwikkeling
Foortse Brug
Prof. Hans Kollhoff Architekten 
(supervisie), diverse architecten

Amsterdam

7
de Alliantie Ontwikkeling
Borneohof
Geusebroek Stefanova 
architectenbureau 

8
Hans van Heeswijk
Woonhuis Hans van Heeswijk
Hans van Heeswijk architecten

9
Hestia Kinderopvang
Hestia Rivierenbuurt
NEXT architects

10
HEVO
IJburg College
LIAG architecten en 
bouwadviseurs

11
Openluchtschool voor het 
gezonde kind
Restauratie 1e Openluchtschool
Wessel de Jonge architecten

12
Stadgenoot
Blok 128
DP6 architectuurstudio

13
Stichting Voortgezet Onderwijs 
AmsterdamZuid
St. Ignatiusgymnasium
LEVS architecten

14
Woningstichting Eigen Haard
De New Kit
HM Architecten, FARO

15
Woonstichting De Key
De Keyzer
FRANTZEN et al architecten

Apeldoorn

16
De Woonmensen
Woningrenovatie Moerbosch
Hans van Heeswijk architecten

Arnhem

17
Industriepark Kleefse Waard  
Real Etate
Poortgebouw Kleefse Waard
NL Architects

Assen

18
Provincie Drenthe
Drents Museum
designed by Erick van Egeraat

Almere

1
E. Oltshoorn
Woonhuis Hak-Olsthoorn
Broos de Bruijn architecten

2
Guido Ripken en  
AnneLoes Ripkende Bruin
Woonhuis Ripken
COURAGE architecten

3
JeanPierre Biemond
Villa voor trompettist
Arc2 architecten

4
Rob Veening
Woonhuis Fabric Facade
ccstudio en studio TX,  
i.s.m. R. Veening

5
Stichting KindercASLa
Klokhuis KindercASLa
Acht kinderen  
o.l.v. Jord den Hollander

Ingezonden projecten

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

Twee projecten werden niet beoordeeld omdat ze volgens de jury in onvoldoende mate waren gerealiseerd. Het betreft de 
inzendingen 46 en 62. Ze zijn doorverwezen naar de volgende ronde voor architectuur. De inzendingen 6, 42, 54 en 67 zijn 
niet beoordeeld omdat de jury ze heeft aangemerkt als projecten voor gebiedsontwikkeling. Ze kunnen in 2013 meedoen 
met de Gouden Piramide, wanneer gebiedsontwikkeling weer het thema zal zijn.
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Groningen

31
Gemeente Groningen, 
Christelijke Woningstichting 
Patrimonium
De Intense Stad / La Liberté
Dominique Perrault Architecture

Haarlem

32
Pré Wonen
Delftwijk, Slauerhoff
Vera Yanovshtchinsky 
Architecten

Halsteren

33
Gemeente Bergen op Zoom
Loopgraafbrug
RO&AD architecten

Hendrik Ido Ambacht

34
Yulius
BW Volgerlanden
De Jong Gortemaker Algra 
architecten en ingenieurs

Hengelo (Gld)

35
Gemeente Bronckhorst
Gemeentehuis 
atelier PRO

Baarn

19
Stichting Sherpa
Namasté
Min2 bouwkunst

Bladel

20
Woningstichting de Zaligheden
Bertus Aafjeshof
Van Asten Doomen Architecten, 
EK Stedenbouw Landschap

Bloemendaal

21
Dhr. en mevr. Schreuder 
de Leeuw
Voormalig schaftlokaal
PS architecten bna

Bovenkarspel

22
Recreatieschap Westfriesland
Streekbos Paviljoen
Breddels Architecten

Breda

23
WonenBreburg,  
Nederlandse Bouw Unie
De Sculpturen
Bedaux de Brouwer Architecten

Bunschoten-Spakenburg

24
Kompaan Vastgoed
Zeilmakersplein
DSA stedenbouw architectuur

Den Haag

25
Gemeente Den Haag
Stadskantoor Leyweg
Rudy Uytenhaak 
architectenbureau

26
Stichting Stadstuin Emma’s Hof
Stadstuin Emma’s Hof
ARCADIS

Doetinchem

27
Sité Woondiensten
De Zonneboom
Drost + van Veen architecten, 
TOPIA stads en 
landschapsontwerp

Dordrecht

28
Woonbron Ontwikkelbedrijf
De Compagnie 
Atelier d’Urbanisme, 
d’Architecture et d’Informatique

Eindhoven

29
Christiaan Huygens College
Christiaan Huygens College, 
Olympia
RAU

Groesbeek

30
Oosterpoort Wooncombinatie
Spoorlaan / TD-locatie
Van de Looi en Jacobs 
Architecten

’s-Hertogenbosch

36
Ontwikkelingsmaatschappij 
Paleiskwartier
Het Kabinet
Architectenbureau Marius van 
den Wildenberg

37
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Jeroen Bosch Ziekenhuis
EGM architecten, MTD 
landschapsarchitecten

Heukelom

38
Familie Roosen
‘Afrikaanse’ villa
blue monkey architects

Hilversum

39
Media Park Enterprise
Renovatie en uitbreiding 
Muziekpaviljoen
Team 4 Architecten, Prast & 
Hooft, Karres en Brands 
landschapsarchitecten

Huizen

40
SAS Institute Oud Bussum
Orangerie SAS Huizen
Braaksma & Roos 
Architectenbureau,  
OTH architecten

Ilpendam

41
Algemene 
Woningbouwvereniging 
Monnickendam
Bredeschool Monnickendam
FKG Architecten aan de Zaan
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Rotterdam 

53
BP Raffinaderij Rotterdam 
Raffinaderijkantoor
Group A 

54
Gemeente Rotterdam
RandstadRail
Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam

55
Provast
Kantoorgebouw Blaak 31
KCAP Architects&Planners, 
Fokkema & Partners Architecten

56
Stadsontwikkeling Rotterdam
Sportpaleis Ahoy
Zwarts & Jansma Architects, 
Merkx+Girod

57
Yffi van den Berg en  
Rolf Bruggink
Woonhuis Zwarte Parel
Studio Rolf.fr,  
i.s.m. Zecc Architecten

Soest

58
Turid Mastenbroek en Ronald 
van Steendelaar
Restauratie boerderij 
Bleijendaal
Hollands Zicht

Tilburg

59
Tilburg University
Facultyclub
Shift Architecture,  
MTD landschapsarchitecten

Veenendaal

60
Gemeente Veenendaal
Uitbreiding gemeentehuis
Inbo

Venray

61
Gemeente Venray
Venray-centrum op de schop
MTD landschapsarchitecten

Vlaardingen

62
Gemeente Vlaardingen
Herstel ’t Hof en Oranjepark
Michael van Gessel

Nijverdal

47
Gemeente Hellendoorn
Het Ravijn
H. Merle (FaulknerBrowns 
Architects)

Noordwijk

48
Decos Technology Group
Hoofdkantoor Decos 
Technology Group
Inbo

49
’s Heeren Loo
Dagbesteding Duinzone
Onix, Niek Roozen

Oss

50
Gemeente Oss
Gemeentehuis Oss
De Twee Snoeken

Oterleek

51
Wooncompagnie
De Hulst
FARO, Sander Douma Architecten

Oudeschild

52
Stichting Texels Museum
Kaap Skil, museum van jutters 
en zeelui
Mecanoo architecten,  
Kossmann.dejong

Kampen

42
DeltaWonen
De nieuwe Hanzewijk
MIX architectuur,  
Van den Berg Groep 

Klarenbeek

43
Rein en Ankie Nieland
Het beloofde land
Ruimtewerk, Architectenbureau 
Van Erken Calandt

Leeuwarden

44
Stichting Vrije School Athena
Michaëlschool
Onix

Nieuwegein

45
Gemeente Nieuwegein
Stadhuis
3XN

Nijmegen

46
Synthon
Laboratoriumgebouw Synthon
Broekbakema



172 173

Vlissingen

63
l’escaut
Openwijkschool De Combinatie
Architectenbureau  
Marlies Rohmer

Vught

64
Van Neynselgroep
Verpleeghuis Boswijk
EGM architecten

Wageningen

65
Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOOKNAW)
Nederlands Instituut voor 
Ecologie
Claus en Kaan Architecten

Westervoort

66
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Station Westervoort
StudioSK, Movares, Inbo 

Wijhe

67
Gemeente Wijhe
De Verbinding:  
Wijhe & OverIJssel
De Twee Snoeken, Atelier Dutch, 
BVR

Winsum

68
R.M.B. Biervliet en  
A.G.M. de Beijer
Woonhuis Silveled 
ZILT architecten

Zevenaar

69
Gemeente Zevenaar
Bredeschool Groot Holthuizen
WE ARchitects (Peter van Aarsen 
Architect, Hoogte Twee 
Architecten)

Illustratieverantwoording projectenlijst (nummers verwijzen naar het projectnummer) 
Roos Aldershoff 15, 27; Arc2 Architecten / foto Gert-Jan de Jong 3; Architectuurfotografen / Fedde de Weert 13;  
Gerard van Beek 48; Jan Beernink 1; Het Beloofde Land 43; blue monkey architects 38; Erik Boschman 19; 
Broekbakema 46; Marcel van der Burg / Primabeeld 10; cc-studio & studio TX i.s.m Rob Veening /  
foto John Lewis Marshall 4; J. Collingridge 18; Imre Csany / DAPh 8, 16; Sebastiaan van Damme 65; Katja Effting 58; 
EGM architecten 64; Tom Elst Photography 11; Hans Peter Föllni (Haarlem) 51; Douwe Folkerts 54; Gemeente 
Bronckhorst 35; Gemeente Groningen 31; Gemeente Olst-Wijhe 67; Gemeente Veenendaal / Stefan Koopmans 60; 
Gemeente Venray 61; Gemeente Vlissingen / foto Walter Vael 63; Gemeente Westervoort / Stadsregio Arnhem 
Nijmegen 66; Frank Hanswijk 57; Thea van den Heuvel 69; Idem dito Kampen 42; Jeroen Bosch Ziekenhuis 37;  
Rob de Jong / SAPh 49; Pieter Kers 2, 25; Michel Kievits 23; Peter van der Knoop 44; Luuk Kramer 7, 56; Latei project-
ontwikkeling / foto Jan Derwig 6; Van de Looi en Jacobs Architecten 30; Mecanoo architecten 52; Nelleke Mineur 26; 
Adam Mørk 45; Jeroen Musch 9, 17, 68; Daan Noordhuizen 29; Norbert van Onna 50; Pré Wonen / foto Michel Campfens 
32; Provast 55; Recreatieschap Westfriesland 22; RO&AD architecten 33; Ron van Rossum 62; Iemke Ruig 34;  
SAS Institute BV 40; Petra van Schaik Fotografie (Amersfoort) 24; Tom Schreuder 21; Marleen Sleeuwits (Den Haag) 
53; TCN Media Park 39; Dirk Verwoerd 14; Han van der Vliet 12; Emile Willems (Nijverdal) 47; Marcel Willems 
Fotografie (’s-Hertogenbosch) 36; René de Wit 5, 59; Woningstichting de Zaligheden / foto Karl-John Burgmans 20; 
Woonbron Ontwikkelbedrijf 28; Arnold van der Zee (Monnickendam) 41
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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 2012 is ingezonden. 
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Voor goede architectuur is meer nodig dan talentvolle ontwerpers. De rol van de opdrachtgever mag 
niet worden onderschat. Zijn of haar visie en volharding zijn even onmisbaar als de vakbekwaamheid 
van de architect. Om die reden stimuleert het Rijk goed opdrachtgeverschap al tien jaar met de 
Gouden Piramide, de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 
 In dit boek worden de winnaar en de overige genomineerden van de Gouden Piramide 2012 
gepresenteerd, alsmede tien andere inzendingen die de jury interessant genoeg vindt om onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast is er een uitgebreid verslag van het juryproces. Een en ander wordt 
voorafgegaan door een viertal opstellen. Rijksbouwmeester en voorzitter van de jury Frits van Dongen 
schrijft dat architectuur en stedenbouw na een ‘Gouden Eeuw’ weer oog moeten krijgen voor  
vakmanschap en ambachtelijkheid. De bijdrage van Tracy Metz gaat over het perspectief dat ‘tijdelijk 
gebruik’ biedt. Kees de Graaf geeft een analyse van de crisis en stelt vast dat die kansen biedt voor 
vernieuwing. Het essay van Mariet Schoenmakers ten slotte gaat over het bouwen voor de zorg.  
Na een historische schets houdt zij een pleidooi voor een opdrachtgeverschap dat weer durft te  
spreken over mensen.

Met dvd van de AVROdocumentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.




