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Voorwoord
Gebiedsontwikkeling is een kwestie van lange adem. En in deze lastige economische tijden 
zelfs van heel lange adem. Veel initiatieven sneuvelen door tegenwind en opdrachtgevers 
moeten alles uit de kast halen om hun projecten te doen slagen. Bovendien verandert de 
markt, waardoor we tegelijk allerlei boeiende, nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling zien: 
kleinschalig, van onderop, met andere manieren van samenwerking en financiering, onder 
gedeeld opdrachtgeverschap en met een bredere focus dan alleen vastgoed en grond. Zo zetten 
mensen lokale energiecoöperaties op en voegen zo heel lokaal waarde toe aan hun omgeving. 
Sommige coöperaties verbreden hun werkveld naar autodelen, (thuis)zorg of het (zelf)beheer 
in de wijk. Ook werken bouwbedrijven en woningcorporaties aan het duurzamer maken van 
de bestaande woningen. In Den Haag werken gemeente en Rijksgebouwendienst bijvoorbeeld 
samen aan duurzame energie voor overheidsgebouwen in relatie tot ontwikkelingen in de 
directe omgeving. Mede hierdoor werd een leegstaand kantoor snel verhuurd. Ook hier gaat 
de waardecreatie verder dan de energiedoelstellingen. Naast energie, zorg en (zelf)beheer 
geven open data en ICT nieuwe impulsen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke, duurzame 
en veilige buurten of wijken. Bedrijven werken aan smart cities met slimme meters en andere 
technologie. Naast slim is dat ook nog eens duurzaam.
 Gebiedsontwikkeling gaat dus echt anders dan vóór de crisis. Eerder zijn het vormen van 
gebiedsbeheer, van samenwerking tussen de overheid, private partijen en ondernemende 
bewoners. Opdrachtgevers moeten hun verwachtingen van het eindresultaat nu explicieter 
maken. Bovendien moeten ze durf, inventiviteit, verbeeldingskracht en doorzettingsvermogen 
tonen om projecten tot een goed einde te brengen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom 
help ik door mee te werken aan een publicatie met praktische lessen, als uitwerking van de 
Handreiking Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Samen met de ministers van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geef ik 
voorbeelden van goed opdrachtgeverschap een podium. Dat doen we met de Gouden Piramide, 
de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De winnaar en de overige genomineerden 
zien we daarbij als echte ambassadeurs. 
 De elfde editie van de Gouden Piramide leverde 54 inzendingen op, meer dan vanwege de 
economische situatie te verwachten was. Dat is mooi. Ze komen uit heel Nederland, maar toch 
is bijna zestig procent afkomstig uit Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Een opvallende 
score met een diversiteit aan opdrachtgevers: van grote steden tot kleine gemeenten en van 
waterschappen tot stichtingen voor natuurontwikkeling of wijkverbetering. Veel van de 
inzendingen zijn in betere economische tijden gestart. De opdrachtgevers hebben onderweg 
de zeilen flink moeten bijzetten of van koers moeten veranderen om hun project succesvol  
te maken. Er zitten ook nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling tussen. We hopen dat het 
aandeel daarvan in de volgende rondes van de Gouden Piramide nog groter is. 



 Nadat ze de vier genomineerde inzendingen had bezocht, koos de jury, die werd voorgezeten 
door Rijksbouwmeester Frits van Dongen, een winnaar. De prijs van vijftigduizend euro,  
een trofee en een plaquette werd toegekend aan Volkshuisvesting Arnhem. Met het project 
Modekwartier / 100%ModeXL heeft deze woningcorporatie de wijk Klarendal, aldus het  
juryoordeel, ‘op een indrukwekkende manier uit het slop gehaald’. 
 Mede namens mijn collega’s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Wonen en 
Rijksdienst feliciteer ik de winnaar van harte!

Melanie Schultz van Haegen,
Minister van Infrastructuur en Milieu
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Er is sprake van een nieuwe bouwcultuur, met nieuwe denkpatronen en coalities die zich weinig 

gelegen laten liggen aan de gangbare vaste waarden.

Afgedwongen door de crisis dient zich een nieuwe bouwcultuur aan. Waar nieuwbouwprojecten 
zowel in aantal als in omvang teruglopen, worden opgaven van transformatie en beheer van 
bestaande gebieden en gebouwen belangrijker. De nieuwe bouwcultuur brengt met zich mee 
dat de traditionele rollen, samenwerkingsvormen en denkpatronen worden doorbroken. 
Neem ID&T, het bedrijf dat wereldwijd dancefeesten organiseert. In eerste instantie was  
men alleen op zoek naar kantoorruimte. Maar de zoektocht draaide erop uit dat de eigenaar 
(samen met een partner) een multifunctioneel programma ontwikkelde om de complete 
Toren Overhoeks aan het IJ – misschien beter bekend als de ‘Shelltoren’ – te exploiteren.  
De gebruiker is hier tevens opdrachtgever en exploitant geworden. Direct naast Toren 
Overhoeks heeft ‘herontwikkelaar’ CODUM het voormalige laboratoriumgebouw van Shell 
onlangs getransformeerd tot het A Lab, een verzamelgebouw voor creatieve jonge mensen 
die werkzaam zijn op het gebied van mediatechnologie. 
 Ontwerpers zitten evenmin vastgebakken aan hun rol. Vooral bij kleinere projecten kunnen 
ze evengoed optreden als opdrachtgever of ontwikkelaar. Bij samenwerkingsvormen tussen 
partijen – die tegenwoordig vaker het karakter hebben van een netwerk dan van een keten – 
kan voor de ontwerper een positie als regisseur voor de hand liggen. Een van de genomineerde 
opdrachtgevers voor de Gouden Piramide 2013, ZUS uit Rotterdam, is daarvan een inspirerend 
voorbeeld. ZUS laat ook zien dat hierbij nieuwe vormen van financiering, zoals crowdfunding, 
van pas kunnen komen. 

De overheid moet deze nieuwe bouwcultuur ondersteunen en bevorderen.

Uit het ‘onderzoekslab’ voor jonge ontwerpers dat de vorige Rijksbouwmeester in het leven 
had geroepen, is het project Nederlandwordtanders voortgekomen: een interactief platform 
voor vooruitstrevende professionals en vernieuwende projecten op ruimtelijk gebied. Via dit 
platform, dat door het atelier Rijksbouwmeester krachtig wordt ondersteund, worden projecten 
en ontwerpers zichtbaar gemaakt die laten zien dat er binnen deze nieuwe bouwcultuur 
anders gedacht en gehandeld kan worden. Het is geen toeval dat Daan Roosegaarde, iemand 
die zich weinig wenst aan te trekken van het onderscheid tussen een kunstenaar en een  
ontwerper, een van de deelnemers is. Maatschappelijke gedrevenheid, ondernemerschap, 
samenwerking, smart funding en innovatieve duurzaamheid zijn kernbegrippen van Nederland-
wordtanders. Door netwerkbijeenkomsten worden kennis en inspiratie versterkt en worden 
netwerken uitgebreid. Met dit alles zou Nederlandwordtanders kunnen uitgroeien tot een 
grand projet van de huidige tijd.
 Er zijn meer manieren waarop de nieuwe bouwcultuur kan worden gestimuleerd. 
Gemeenten zouden hun regelgeving moeten aanpassen, bijvoorbeeld door meer ruimte en 
flexibiliteit in te bouwen in hun bestemmingsplannen. Waterschappen laten al zien hoe waarde-
vol het is om opgaven tegemoet te treden vanuit een visie die breder is dan een beperkte, 
civieltechnische invalshoek. Een voorbeeld is het project Commandeurspolder Veilig en Mooi 
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Rijk zou het goede voorbeeld moeten geven 
met de manier waarop het omgaat met zijn eigen (voormalige) vastgoed. Voor veel rijks-
gebouwen die worden afgestoten, worden nieuwe bestemmingen gezocht. Als een definitieve 
bestemming nog niet aan de orde is, moeten tijdelijke functies en voorzieningen voor beheer 
en onderhoud worden overwogen. Ontwerpend onderzoek kan daarbij behulpzaam zijn.

Als Rijksbouwmeester vind ik de jaarlijkse jurering van de Gouden Piramide een uitgelezen 
gelegenheid om elkaar in een goed en deskundig gezelschap te onderhouden over de stand 
van zaken in opdrachtgeversland. Het rijke scala aan inzendingen vormt hiervoor de basis.  
De expertise en ervaring van de juryleden zijn een bron voor levendige en soms ook vurige 
discussies en bespiegelingen. Soms reiken die verder dan het beoordelen van de inzendingen en 
het kiezen van een winnaar. Zo was de jury voor de Gouden Piramide 2013 het erover eens dat 
zowel het Rijk als de gemeenten veel meer zouden kunnen doen waar het gaat om sturing en 
interventies ten aanzien van de actuele ruimtelijke opgaven. Men vond het tijd om stelling  
te nemen met een boodschap. 

Het speelveld van bouwen en ontwikkelen verandert ingrijpend. Daarbij is ook de positie van  

de overheid in het geding. 

Vergeleken met tien jaar geleden is de bouw- en ontwikkelopgave, en dus ook het daarmee 
verbonden opdrachtgeverschap, ingrijpend veranderd. Grote stadsuitbreidingen worden nauwe-
lijks meer ter hand genomen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van kantorenlocaties.  
In plaats daarvan gaat de aandacht uit naar ingrepen in de bestaande stad (en landschap). 
Ontwikkelen betekent steeds vaker: herontwikkelen. Ook de schaal en het tempo van de 
ingrepen veranderen. Het gaat in toenemende mate om beperkte, stapsgewijze interventies 
die zijn afgestemd op de eigenheid van een locatie. Generiek wordt specifiek. Masterplannen 
beperken zich tot de grotere lijnen en leggen ontwikkelingen niet langer tot in de details vast. 
Top-down maakt plaats voor bottom-up. Daarbij komen overheden vaak op grotere afstand  
te staan. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke planning al voor een 
belangrijk deel overgedragen aan provincies en gemeenten (decentralisatie); die laten op  
hun beurt meer ruimte voor initiatieven van onderop (deregulering). 

Juist nu is het nodig dat overheden in hun eigen organisatie weer gaan beschikken over de kennis 

die nodig is voor de taak die onlosmakelijk aan de overheid blijft verbonden: richting geven aan 

de ruimtelijke ontwikkeling.

Ook een overheid op afstand moet de inhoudelijke kennis in huis hebben die nodig is om de 
hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen. Bij de verschillende overheden is 
echter veel van die vakinhoudelijke kennis verloren gegaan. Gemeentelijke diensten werden 
ooit geleid door mensen met een sterk inhoudelijk profiel. Te vaak zijn die in de loop der jaren 
vervangen door bestuurders die zich toeleggen op het managen van hun organisatie. 
Inhoudelijke kennis is ook onontbeerlijk om als overheid zelf het goede opdrachtgeverschap 
te kunnen praktiseren dat ze bij anderen zo krachtig zegt te willen bevorderen.

Appèl aan de overheid
Frits van Dongen, Rijksbouwmeester
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Om adequaat op de nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen, moet de Rijksoverheid inzetten 

op meer flexibiliteit en het vermogen om te anticiperen.

De overheid zou meer voorop kunnen lopen bij het in praktijk brengen van nieuwe inzichten. 
Neem ‘Het Nieuwe Werken’. Al in 1996 nam verzekeraar Interpolis een kantoor in gebruik zonder 
vaste werkplekken. Nu het principe eindelijk ook door de overheid wordt omarmd, wordt 
elders al het einde ervan geproclameerd.1 Intussen zijn er alweer nieuwe inzichten ontstaan, 
zoals het belang van fysieke ontmoetingen waarbij men elkaar kan inspireren en enthousias-
meren. Van overheden mag een meer flexibele en open houding tegenover zulke nieuwe 
inzichten worden verlangd.
 Als de overheid eenmaal een bepaalde richting inslaat, dan heeft ze ook nog eens de  
neiging om zich langdurig vast te leggen op de bijbehorende systematiek. Een voorbeeld is 
het afsluiten van zogeheten DBFMO-contracten voor haar eigen huisvesting (DBFMO staat 
voor design, build, finance, maintain and operate). Daarbij draagt de overheid het beheer en 
het onderhoud voor lange perioden over aan een marktpartij, die daarmee ook een belangrijk 
deel van het risico op zich neemt. De keerzijde is dat de contracten die de overheid hiervoor 
afsluit en die een looptijd hebben van soms wel dertig (!) jaar, op gespannen voet staan met de 
noodzaak van flexibiliteit. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, waar men al langer ervaring 
heeft met dergelijke constructies, heeft aangetoond dat tussentijdse aanpassingen – niet 
denkbeeldig in een zo lange periode – niet alleen lastig te realiseren zijn, maar ook nog eens 
veel geld kosten. Van zulke inzichten zouden we hier in Nederland moeten leren.

De overheid moet duurzaamheid niet alleen aan anderen opleggen, maar ook in haar eigen 

domein veel krachtiger nastreven.

Aan zaken als duurzaamheid en energiezuinigheid van gebouwen stelt de overheid terecht 
hoge eisen. Maar bij haar eigen projecten valt op dit gebied nog een hoop te verbeteren.  
Als de overheid duurzaamheid echt wil bevorderen, dan mag worden verwacht dat ze bereid 
is om zelf met eigen projecten voorop te lopen.

Bij alle nieuwe en vaak zinvolle vernieuwingen moet wat goed is niet zomaar worden 

weggegooid. Woningcorporaties die vorm geven aan de nieuwe bouwcultuur door sociaal en 

fysiek slim te verbinden, moeten dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. 

Met de bruteringsoperatie van de jaren negentig is een proces in gang gezet met grote gevolgen 
voor de positie van woningcorporaties. Sommige zijn zich daarna te buiten gegaan aan excessief 
marktdenken, met alle kwalijke gevolgen van dien. Maar de goede moeten niet onder de  
kwade lijden. Tal van corporaties hebben laten zien dat ook in die nieuwe context een maat-
schappelijke functie mogelijk is die verder strekt dan het voorzien in de woningbehoefte van 
huishoudens met een laag inkomen. Onder de inzendingen voor de Gouden Piramide zaten 
de afgelopen tien jaar veel inspirerende voorbeelden van woningcorporaties die het tot hun 
taak rekenden om een stadswijk of een heel stadsdeel integraal onder handen te nemen. 
Corporaties zouden de ruimte moeten behouden om voort te gaan met de voorhoederol die 
ze al vanaf het begin van de vorige eeuw vervullen. Volkshuisvesting Arnhem, de winnaar  
van de Gouden Piramide 2013, levert daarvan het indringende bewijs.

 1  ‘Het einde van Het Nieuwe Werken’, een opiniestuk in de Volkskrant van 4 juli 2012 door Davied van Berlo en  
Marie Louise Borsje, leden van het netwerk Ambtenaar 2.0.

De bouwmalaise is bij lange na niet afgelopen. Het ongeluk waarbij gewillig kapitaal, onbe-
grensde bouwambities en tomeloze deregulering op elkaar zijn gebotst, voltrekt zich al vijf 
jaar in slow motion voor onze ogen. En het is geen prettig gezicht. Het aantal architecten, de 
beroepsgroep waar de meeste slachtoffers zijn gevallen, is met zestig procent afgenomen. 
Over de toekomst van projectontwikkeling wordt getwijfeld, woningbouwcorporaties keren 
zich, min of meer gedwongen, naar binnen en de overheid bezuinigt zichzelf terug naar de 
status van toezichthouder. Een groter verlies van deskundigheid, ervaring en kennis hebben 
we in dit vakgebied sinds de jaren dertig niet meegemaakt.
 De verschillende stadia van het ongeluk tekenen zich af in de inzendingen voor de Gouden 
Piramide 2013. Projecten die door hun massa niet meer te stoppen waren, rollen uit naar een 
onzeker einde; projecten die aan het begin van de recessie zijn ontstaan, worden aangepast aan 
sterk bijgestelde ambities; en nieuwe projecten zijn gevangen in de obsessie van de haalbaar-
heid. Het vertrouwen van bouwend Nederland, in 2007 nog op een ongekende hoogte, is 
teruggebracht naar een Nieuwe Hollandse Onzekerheid. Waarbij geconstateerd moet worden dat 
de boodschap nog niet is doorgedrongen tot de gehele sector. Dominant is een afwachtende 
houding, in de ijdele hoop dat het allemaal mee gaat vallen. Het uitgangspunt moet natuurlijk 
zijn dat het niet gaat meevallen, dat er nog meer slachtoffers gaan vallen en dat apathie niets 
oplost. De weg voorwaarts is aanpassen en innoveren.
 De situatie smeekt om een herdefinitie van de drie essentiële rollen: van de opdrachtgever, 
van de architect en van de overheid. Deze drie staan aan de basis van de bouwopgave in de 
komende jaren en zijn daarom essentieel in het herdefiniëren van een nieuwe praktijk. Natuurlijk 
zijn daar ook de bouwers en de adviseurs en al die anderen die bouwprojecten tot stand brengen 
bij betrokken, en ook daar dwingt de situatie om innovatie en nieuwe perspectieven – maar 
dat valt buiten de scope van de Gouden Piramide. Deze Rijksprijs gaat over inspirerend 
opdrachtgeverschap en dat begint bij een visie over wat de komende decennia in Nederland 
moet gebeuren met onze ruimtelijke omgeving. Het grote Wat en Waarom; het Hoe komt daarna.

De opdrachtgever

Van de kant van de opdrachtgevers hoor je dat men nu eens wel naar de klant, de bewoner en 
de samenleving gaat luisteren. Dat wordt de grote ommezwaai, de belangrijkste vernieuwing 
van de branche. Het is een beschamende stellingname. Het staat gelijk aan de bakker die  
ontdekt dat zijn brood smakelijk moet zijn, wil het verkocht worden. De vraag dringt zich op 
hoe opdrachtgevers dan wél geopereerd hebben gedurende de afgelopen dertig jaar, het tijdperk 
van het adagium van de marktwerking in de ruimtelijke ordening. Hoezo marktwerking, als 
we nu pas de klant hebben ontdekt.
 Als iets duidelijk is geworden, is het dat het vak van opdrachtgever de afgelopen decennia 
nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. Dat heeft het vak kwetsbaar gemaakt en verklaart 
een deel van de diepte van de huidige recessie in de projectontwikkeling. De discipline werd 

De architect, de ambtenaar en de opdrachtgever
Rudy Stroink
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te gemakkelijk opgevat. Van een opdrachtgever mag verwacht worden dat hij, naast het talent 
om complexe projecten te leiden, een visie heeft op de vraag achter de opgave en de passende 
oplossing ervoor. Een opdrachtgever moet inspireren. We praten misschien wel veel over het 
Nieuwe Werken, maar we zijn nog steeds op zoek naar het adequate antwoord in de vorm van 
een passend kantoorconcept. Kortom, we willen wel, maar we weten nog niet hoe het moet.
  Dat is de positieve keerzijde van een economische recessie. Het is een herschikking of 
reset van de samenleving die op zichzelf weer nieuwe kansen biedt. We mogen misschien wel 
te veel kantoren, bedrijfsterreinen en winkels hebben, maar wat er leegstaat beantwoordt niet 
aan de behoefte van de postrecessiesamenleving, dat is zeker. Van een nieuwe, frisse generatie 
opdrachtgevers mag verwacht worden dat zij in staat zijn al die opmerkelijke ontwikkelingen 
als het Nieuwe Werken, de groei van het aantal zelfstandige professionals, het beter benutten 
van onze stedelijke infrastructuur, het ‘nieuwe stedelijke gezin’, wonen voor ouderen, et cetera, 
om te zetten in aansprekende opdrachten. Vanuit dat licht bezien ligt er een omvangrijke taak 
te wachten. Door de toenemende betaalbaarheid van gebouwen zal de markt uiteindelijk 
keren en kan door aanpassing en herontwikkeling van bestaande gebouwen de nieuwe vraag 
geaccommodeerd worden. De vraag is niet of, maar wanneer. Die nieuwe praktijk moet nu 
ontwikkeld worden. Uit de inzendingen voor de Gouden Piramide blijkt overduidelijk dat we 
nog maar aan het begin van deze omslag staan.

Lokaal

Tot de basiskwaliteiten van goed opdrachtgeverschap hoort ook gedegen kennis van onze 
steden, dorpen en landschappen. We sluiten een periode af waarin we weinig tijd hebben 
besteed aan het begrijpen van de onderliggende sociale, economische en culturele verande-
ringen. Anders hadden we het ongeluk wel eerder zien aankomen. De recessie is mede het 
gevolg van een gebrek aan kennis van wat zich allemaal afspeelt in onze samenleving. 
Opdrachtgevers, architecten en overheid lieten zich vooral leiden door de stuwende kracht 
van de grote financiële marges, door wensbeelden en door verliefdheid op eigen projecten. 
Tot de nieuwe basiskwaliteiten van opdrachtgevers hoort het begrijpen van de locaties waar 
men actief is. In de postrecessieperiode hebben we te maken met een zeer divers landschap 
van kansrijke en kansarme gebieden. Oplossingen zullen lokaal moeten worden ontwikkeld 
en uitgevoerd. Er is geen one size fits all opdrachtgeverschap meer.
 Verbondenheid met lokale stakeholders en de lokale gemeenschap is meer dan ooit een 
voorwaarde voor succes. Daar kan het verloren vertrouwen weer voorzichtig opgebouwd 
worden. We staan aan de vooravond van een verdere regionalisering van de ruimtebehoefte. 
Dat is terug te vinden in de inzendingen. Op landelijk niveau zijn de projecten qua volume en 
ambities misschien minder spectaculair, maar op lokaal niveau is de impact groot. Die gevoelig-
heid voor de plek is een van de belangrijkste thema’s van de Gouden Piramide 2013 en een 
indicatie van de ontwikkeling van het vak van opdrachtgever in de komende jaren.
 Belangrijk is ook dat, door de onzekerheid over de kapitaalgedreven traditionele oplossingen, 
er nieuwe middelen ter beschikking van de opdrachtgever komen. Het vinden van een antwoord 
op een vraag hoeft niet altijd bouwen te betekenen. Het gaat ook om het aansturen van het 
proces van sociale en economische verbetering en soms komt daar geen baksteen aan te pas. 
Het stapsgewijs verbeteren en aanpassen van het gebouw en zijn omgeving door intensief 
beheer is ook deel van het instrumentarium van opdrachtgeverschap.

De architect

Ook de architect zal zich schikken naar de nieuwe werkelijkheid. De nieuwe praktijk van  
aanpassen, herontwikkeling en organische verbetering vraagt om een ander en fijngevoeliger 
vakmanschap. Architecten hebben zich jarenlang als de vaandeldragers van de ideale samen-
leving gezien, terwijl de eerste opgave eigenlijk moet zijn het vormgeven van de gebouwde 
omgeving. Men had een voorkeur voor complexe en ingrijpende oplossingen, de neerslag van 
meeslepende vergezichten. Het stedenbouwkundig en architectonisch resultaat van twintig 
jaar economische bloei is op zijn minst mager te noemen, mede omdat we het onszelf vaak zo 
moeilijk hebben gemaakt. De nieuwe tijd vraagt om het leren omgaan met beperkte middelen 
die veel beter aansluiten op de bestaande kwaliteiten, in plaats van een voortdurende drang 
naar utopie, naar vernieuwing en verandering. Ontwerpen in de eenentwintigste eeuw vraagt 
om veel meer dan denken in driedimensionale oplossingen. We beseffen meer dan ooit dat 
het ook gaat om cyclisch gebruik van gebouwen gedurende decennia, in de vierde dimensie: 
de tijd. Kantoren worden woningen, woningen worden werkplekken, winkels worden bedrijven, 
monumenten krijgen een nieuwe rol. 

De overheid

En dan de overheid. Vooral de lokale overheid zal moeten leren omgaan met de Nieuwe 
Hollandse Onzekerheid. In de ruimtelijke ordening zullen we voor de overheid een nieuwe rol 
moeten formuleren. Te vaak heeft ze zichzelf de rol van opdrachtgever of ontwerper aange-
meten, terwijl ze daar uiteindelijk de deskundigheid niet voor had en in ieder geval het inzicht 
ontbeerde om de onderliggende veranderingen in de maatschappij te begrijpen. Daarnaast is 
haar publieke verantwoordelijkheid te vaak ondergeschikt gemaakt aan haar private belang, 
gericht op het maximale resultaat uit gebiedsontwikkeling.
 De overheid zit in een spagaat. Minder middelen dwingt tot een minder ambitieuze rol in 
de ruimtelijke ordening. Een sterk verminderende vraag naar nieuwe gebouwen maakt deze 
keuze onvermijdelijk. Tegelijk ziet men door het wegvallen van het particulier initiatief dat 
belangrijke opgaven blijven liggen. Nederland maakt de laatste tijd wel een erg onaffe indruk. 
De lokale overheid zal haar nieuwe rol moeten invullen door het stimuleren van het proces 
van aanpassing, herstructurering en verbetering. Belonen wat het publieke belang ondersteunt 
en afremmen, zo niet bestraffen, wat niet de verbetering van onze ruimtelijke omgeving 
dient. Daarbij hoort ook het ervoor zorgen dat het proces van de verwaarlozing van de stad 
door de grote financiële beperkingen niet doorzet. Hiervoor zijn voldoende instrumenten 
voorhanden. De ruimtelijkeordeningswetgeving is een sterk publiek instrument, al moet het 
hier en daar worden aangepast aan de eisen van de nieuwe praktijk. Juist nu, nu je steeds 
vaker het pleidooi voor minder regels en flexibilisering van bestemmingsplannen hoort, moet 
van de overheid gevraagd worden strenger en vooral duidelijker te zijn als het gaat om het 
afdwingen van kwaliteit. Opdrachtgevers en architecten dienen het beperkte belang van hun 
eigen project; het is aan de overheid om erop toe te zien dat het project niet alleen vandaag, 
maar ook in de vele jaren daarna een publiek belang dient.
 Decentraal wat kan, centraal wat moet – het beleid van de Rijksoverheid van de afgelopen 
twintig jaar is aan herziening toe. Er moet toch iets meer centraal geregeld worden. De schaal 
van Nederland is te klein voor versnippering, dat is de les van deze recessie. Te veel is verdwenen 
tussen de kieren van de bestuurlijke jungle van de Nederlandse ruimtelijke ordening. In de 
eerste plaats ons open landschap, dat is geannexeerd door de ambities van lokale bestuurders. 
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De recessie heeft aangetoond dat een regionale coördinatie van plannen en initiatieven zeer 
noodzakelijk is. De strijd van de komende jaren is niet meer de strijd om de beperkte ruimte, 
maar om de meest strategische inzet van het beperkte programma. Nu de groei er structureel 
uit is, moeten per regio en per locatie prioriteiten worden gesteld, willen we de kwaliteit van 
onze steden en onze landschappen afdwingen. Als we minder middelen hebben, wees dan in 
ieder geval glashelder over wat je wel wilt, en belast bouwend Nederland niet met onzekerheid 
en onduidelijkheid. Dat kunnen we in het holst van de recessie niet gebruiken.

Doen waar men goed in is

Dit is, kortom, een pleidooi waarin ieder weer gaat doen waar hij goed in was – daar waar de 
eigen verantwoordelijkheden en deskundigheid liggen. Opdrachtgevers moeten veel creatiever 
de opdracht formuleren, architecten moeten hun ontwerpmagie verrichten en overheden 
moeten gewoon ‘nee’ – en op het juiste moment ook ‘ja’ – kunnen zeggen. Dit alles in blijde 
afwachting van een nieuwe, meer bescheiden praktijk die aan de horizon gloort.
 In dat licht bezien bieden de inzendingen voor de Gouden Piramide dit jaar een duidelijk 
tijdsbeeld. Bescheiden, zuinig met middelen en stapsgewijze, overzichtelijke ingrepen.  
Wat vooral opvalt, is het langzaam maar standvastig loskomen van nieuwe lokale initiatieven. 
Door het wegvallen van de gevestigde orde van ontwikkelaars, architecten en overheden  
ontdekt men de zelforganiserende kracht van de moderne samenleving. Dat moet het licht 
aan het eind van de tunnel zijn.

Rudy Stroink is jurylid van de Gouden Piramide 2013. Tot 2010 was hij CEO van projectontwikkelaar TCN. In 2013 richtte 
hij Dutch Spring op, een bureau dat zich richt op herstel van de waarde van vastgoed door de inzet van een nieuwe 
generatie opdrachtgevers, ontwerpers en ambtenaren.

De ontwikkeling tekende zich al eerder af bij de inzendingen voor de Gouden Piramide: steeds 
vaker zijn waterschappen betrokken bij gebiedsontwikkeling. Het waterschap Regge en Dinkel 
is zelfs al twee keer genomineerd geweest, de laatste keer in 2011 met het waterzuiverings-
project Ecozuivering Kristalbad. Dit jaar is het waterschap Rivierenland medeopdrachtgever 
van een van de genomineerden: de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Culemborg. Logisch, want 
dat zijn typische waterprojecten. Maar hoe raakt een waterschap betrokken bij bestratings-
vraagstukken in de binnenstad? En welk belang heeft een waterschap bij de ontwikkeling  
van polymeren en alginaten? Adri Bom-Lemstra van het Hoogheemraadschap van Delfland: 
‘De komende jaren zijn hevige klimaatveranderingen te verwachten die nauwe samenwerking 
tussen instanties noodzakelijk maken.’ 

Integrale aanpak

Wist u dat u sinds 2008 online kunt stemmen op bestuurders van waterschappen, de overheids-
organisatie die zorgdraagt voor het waterbeheer? En zo ja: heeft u gestemd, en weet u nog op 
wie? Denkt u dat het uitmaakt of de PvdA of de VVD uw dijken beheert? Eerlijk is eerlijk: het lijkt 
een muffige wereld, die van de waterschappen. Een omgeving van keurige bestuurders die er 
na een burgemeesterschap of een functie als gedeputeerde op toezien dat waterkeringen niet 
doorbreken en het water blijft doorstromen. Belangrijk, dat zeker, maar niet de plek waar de 
actie is. 
 Dat beeld moet zo langzamerhand worden bijgesteld. De afgelopen jaren hebben water-
schappen zich van in zichzelf gekeerde organisaties ontwikkeld tot een partij die actief op zoek 
gaat naar partners om de watertaken meer integraal aan te pakken. In samenwerking met 
gemeenten, provincies, Staatsbosbeheer, land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en 
burgers. Komt er een nieuw plein? Misschien kan het dan zo worden gemaakt dat het ook 
dienst kan doen als waterberging. Moet er gebaggerd worden? Misschien kan dan ook de  
riolering worden meegenomen. Moet er een dijk worden verstevigd? Dan wordt meteen  
even onderzocht of er in de nabije omgeving misschien nog iets anders kan worden aangepakt. 
Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar pas sinds kort zijn zulke zaken denkbaar. Belangrijk ook, 
want in een dichtbevolkt gebied is samenwerking wel zo efficiënt, en voor het creëren van 
een klimaatbestendige stad zelfs noodzakelijk.

Bundeling van krachten

Nederland telt 24 waterschappen (een aantal dat het kabinet wil terugbrengen naar tien).  
Hun belangrijkste taken zijn het beheer van het watersysteem en de waterzuivering. Soms 
hebben waterschappen ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Ze gaan zich bovendien 
steeds meer met gebiedsontwikkeling bemoeien. Een goed voorbeeld is de Nieuwe Boulevard 
van Scheveningen, een van de inzendingen voor de Gouden Piramide 2013. Toen het 
Hoogheemraadschap van Delfland de dijk wilde verstevigen, was dat voor de gemeente  

De waterschappen
Indira van ’t Klooster
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Den Haag de ideale kans om haar eigen plannen tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
aan te pakken. Die bundeling van krachten en belangen heeft geleid tot een bijzonder stuk 
dijk, dat werd ingericht naar een ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Solà-Morales. 
 Om zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, werd niet gekozen voor 
dijkverhoging – de goedkoopste en meest voor de hand liggende oplossing. Adri Bom-Lemstra, 
eerste loco-dijkgraaf van Delfland: ‘Wij doen al 725 jaar aan veiligheid. Dan weet je toch wanneer 
een dijk veilig is, zou je zeggen. Maar sommige dingen weten we gewoon (nog) niet.1 Door die 
onzekerheid spelen waterschappen graag op safe. Toch kan het soms best anders. Het liefst 
hebben we een lagere, duinachtige zeewering, en niet een hoge, harde kustlijn zoals in 
Scheveningen. Toch hebben we daar de zeewering lager gemaakt. Dat kan door vooroever-
suppletie, het aanleggen van zandbanken voor de kust.’ Het mooiste voorbeeld van hoe ruimte-
lijke ambities aan elkaar kunnen worden gekoppeld, is de fiets- en voetgangersbrug op de 
zeewering. ‘Vanuit veiligheidsoogpunt kan dat eigenlijk niet. Een storm zou de brug kunnen 
vernielen en rondvliegende stukken zouden de dijk kunnen beschadigen. We hebben een 
proefopstelling gemaakt om te onderzoeken welke belasting de dijk aankan. Daaruit bleek dat 
hij beschadigd raakt als er brokken van zevenhonderd kilo of meer tegenaan beuken.’ Dus kreeg 
de aannemer de eis mee om een brug te ontwerpen die uiteen kan vallen in stukken van  
maximaal zevenhonderd kilo.
 Onderzoek op zeer lokaal niveau maakt zo nieuwe manieren van dijkbeheer mogelijk.  
Het is een fascinerende puzzel op de vierkante meter waarbij veel factoren een rol spelen. 
Elke situatie is uniek. De opgedane kennis is zelden een op een toepasbaar op een ander stuk 
dijk. De succesformule van Scheveningen laat zich dan ook niet zomaar herhalen. Maar voor 
beide partijen was de samenwerking vruchtbaar. De gemeente en het hoogheemraadschap 
bekijken nu of er meer projecten zijn waarin ze samen kunnen optrekken. 

Energiewinning

Dat er ook vraagstukken zijn die op landelijk en zelfs internationaal niveau van belang zijn, 
bewijst het waterschap Vallei en Veluwe. In samenwerking met Royal Haskoning / DHV, de  
TU Delft en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werkt het waterschap 
aan een unieke manier van waterzuivering en energiewinning. Dijkgraaf van Vallei en Veluwe 
is Tanja Klip-Martin: ‘Klimaatveranderingen, maatschappelijke veranderingen, het energie-
vraagstuk, het grondvraagstuk – op alle terreinen zie je dat waterschappen niet afwachten, 
maar actief op zoek gaan naar partners om invulling te kunnen geven aan hun kerntaken.’ 
 Een van de redenen is dat energiewinning naar verwachting van de waterschappen –  
op termijn – een manier wordt om (deels) de kosten van gebiedsontwikkeling te dragen.  
In Apeldoorn wordt gewerkt aan een aanpassing van de zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(rwzi) tot energiecentrales. Nu al levert een rwzi energie aan de naastgelegen woonwijk 
Zuidbroek. ‘En we verwarmen ons eigen pand ermee’, aldus Klip-Martin. Het toverwoord is 
Nereda, een nieuwe technologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Speciale bacteriën die 
in compacte korrels groeien zuiveren het afvalwater, terwijl conventionele systemen gebruik-
maken van vlokkig materiaal. Het resultaat is minder energieverbruik, een kleiner benodigd 
bouwoppervlak en veel minder kosten. Zes waterschappen zijn erbij betrokken, maar de  
zuiveringsinstallatie van Vallei en Veluwe in Epe is de eerste die volledig met deze technologie 
zuivert. Later in 2013 volgt het waterschap Regge en Dinkel en in 2014 het waterschap Rijn en 
IJssel. Klip-Martin: ‘In Epe wordt al gewerkt aan de volgende stap. De winning van alginaat uit 

zuiveringsslib. Alginaat, een biopolymeer, is een essentiële grondstof voor allerlei producten 
zoals brandstof. Dat kan zomaar geld waard zijn.’ Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om ook op andere manieren afval om te zetten in bruikbare grondstoffen. 
Henk Holterman is lid van het dagelijks bestuur van Regge en Dinkel: ‘Warmtewinning uit 
rioolwater is financieel interessant.’ Ook Klip-Martin gelooft er heilig in: ‘Nu onderzoeken we 
of we ook fruit- en groenteafval kunnen vergisten. De gemeente haalt het op en verwerkt het, 
maar het kan net zo goed meteen naar een waterschap of zuiveringsinstallatie. In Apeldoorn 
vergisten we ons eigen zuiveringsslib, maar ook andere reststromen, van kippenbloed tot 
appelmoes en cola.’
 Ook Bom-Lemstra ziet toegevoegde mogelijkheden in de kerntaken van de waterschappen. 
‘We besteden het grootste deel van het belastinggeld aan het zuiveren van afvalwater, en  
vervolgens gebruiken we het voor de landbouw of lozen we het in zee. Het zou interessant zijn 
om zuiniger met al dat zoete water om te gaan en er echt drinkwater van te maken. Op dit 
moment is het niet kosteneffectief om dit water aan te wenden als gietwater in de tuinbouw, 
maar daarnaar moet wel onderzoek plaatsvinden. In Nederland hebben wij de kennis om dat 
soort onderzoek te doen. Wij kunnen daarmee op termijn zoetwatertekorten hier voorkomen 
en elders in de wereld mensen in hun zoetwatervoorziening helpen.’ 

Klimaatverandering

Water valt steeds vaker in piekbuien, en naarmate de methoden om drinkwater te winnen uit 
afvalwater of neerslag effectiever worden, moet de manier van wateropvang opnieuw worden 
bekeken. Klimaatverandering is dan ook de belangrijkste reden waarom waterschappen steeds 
assertiever worden. De Adviescommissie Klimaatbestendige Stad verwacht dat de schade die 
ontstaat door extreme droogte en regenval de komende vijftig jaar in de miljarden kan lopen.2 
Bij perioden van extreme droogte valt te denken aan financiële schade door grondverzakking, 
paalrot, hittestress, afnemende waterkwaliteit, dijkverzwakking en gewasschade. Bij extreme 
neerslag gaat het om overstromingen, onderlopende kelders, vastlopende vervoerssystemen, 
en opnieuw dijkverzwakking en gewasschade. Veel overlast zal dan ontstaan in stedelijke 
gebieden. Waterschappen hebben veel kennis over hoe die schade te beperken, maar veel 
oplossingen zullen zich gaan afspelen op gemeentelijk grondgebied. 
 De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in het landelijk gebied, dat inmiddels grotendeels 
‘op orde’ is. Nu zijn de waterschappen klaar voor de strijd in de stad. Bom-Lemstra: ‘Voor de 
komende honderd jaar blijft het ophogen van dijken de meest effectieve oplossing, maar daar 
komt een keer een einde aan. We kunnen ook niet eindeloos kades ophogen en bergingen 
aanleggen. We werken dus aan nieuwe, slimme manieren van waterbeheer. Zeker in een 
dichtbevolkt gebied als Delfland vereist dat nauwe samenwerking met heel veel partijen en 
een integrale aanpak.’ Klip-Martin van Vallei en Veluwe bekijkt het vanuit de natte kant: 
‘Water in de stad kan een vorm van regenwateropvang zijn en verkoeling bieden. Het bekenplan 
in Apeldoorn en omgeving is onder meer tot stand gekomen om hittestress te verminderen.’ 
In het landelijk gebied hebben waterschappen de afgelopen decennia veel gedaan om de 
waterkwaliteit te verbeteren, zoals sanering van vervuilde waterbodems en het laten meanderen 
van beken. Ook Regge en Dinkel verlegt de aandacht naar de stad. Holterman: ‘We hebben 
een groot deel van het beheer en onderhoud van het stedelijk water overgenomen van de 
gemeenten en we investeren fors in projecten. Het stedelijk water krijgt een kwaliteitsimpuls, 
waardoor ook de belevingswaarde van het water in de stad groter wordt.’
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 Ideeën over hoe dat aan te pakken zijn er genoeg. Met groenere daken kan water beter 
worden vastgehouden. De stoepen kunnen hoger, zodat water in de straten blijft staan in 
plaats van dat het de huizen binnendringt. Ook drijvend wonen op zoetwaterbassins is een 
optie. In kassengebieden kunnen de gietwaterbassins en de ondergrondse wateropslag beter op 
elkaar worden afgestemd. ‘In Delft’, zegt Bom-Lemstra, ‘kan bij hevige regenval de binnenstad 
worden afgesloten met zogenaamde klepstuwen die op verschillende plekken in het grachten-
stelsel zijn geplaatst. Zo ontstaat een minipolder die kan worden losgekoppeld van de boezem, 
waardoor wateroverlast in de binnenstad wordt voorkomen.’ Klip-Martin: ‘In Spakenburg 
gaan we experimenteren met een Dutch Dam, een in de weg verscholen schot dat omhoog 
kan komen als het nodig is.’ 

Gemeenten

Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Formeel hebben waterschappen namelijk niets te 
zeggen over bestemmingsplannen en de inrichting van straten. Ze toetsen natuurlijk wel alle 
ruimtelijke plannen en geven aan welke maatregelen moeten worden genomen, maar als een 
gemeentelijke bestratingsdienst weer eens van die vriendelijke lage stoepranden maakt, weet 
het waterschap al dat dit op termijn voor wateroverlast zal zorgen. Maar het bewustzijn neemt 
toe. Niet alleen waterschappen staan open voor nieuwe oplossingen, ook gemeenten zien daar 
de noodzaak van in. Zo kan het gebeuren dat een waterschap adviseert in een gemeentelijk 
bestratingsplan. Of in het bestemmingsplan voor landbouwgronden. 
 Bom-Lemstra van Delfland maakte het mee in de glastuinbouw. ‘Daar waren aanvullende 
maatregelen nodig voor waterberging, maar de grond is daar hartstikke duur. Die ga je dus niet 
zomaar herbestemmen tot waterberging. Nu bekijken we bij elke herstructurering de situatie 
opnieuw. We hanteren een norm, maar die hoeft niet op elk gebied gehaald te worden, 
zolang het gemiddelde maar aan de norm voldoet. We zoeken vooral naar creatieve oplossingen 
zoals een kelder onder een kas, gietwaterbassins of teelten ophogen. Dan worden die kassen wel 
wat hoger, maar omdat we samenwerken kunnen we meteen het bestemmingsplan daarop 
aanpassen.’ 
 Ook in Regge en Dinkel bestaat een spanningsveld tussen landbouwgrond en de ruimte 
die nodig is voor wateropvang. Holterman: ‘Er is geleidelijk consensus ontstaan over het  
bergen van extreme buien: hiervoor richten we geen bergingsgebieden in die grond onttrekken 
aan de landbouw. De oplossing is het tijdelijk “parkeren” in beekdalen op landbouw- en 
natuurgrond en het dan weer gereguleerd afvoeren. We overleggen veel met de land- en  
tuinbouw en met terreinbeherende organisaties. Dat werpt nu vruchten af.’ 
 Onder druk van de klimaatverandering zal samenwerking steeds vanzelfsprekender moeten 
worden. Niet alleen tussen gemeentelijke diensten, provincies en waterschappen, maar ook met 
energiebedrijven, het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, burgers, agrariërs en ontwerpers. 
Voor sommige van die partijen is die samenwerking nieuw. Waterschappen zien hierin een 
belangrijke rol voor zichzelf en zoeken de andere partijen op. Al weten ze dat daar nog veel 
hindernissen te nemen zijn. De Commissie Klimaatbestendige Stad onderschrijft deze acties. 
Ze bepleit dat gemeenten samen met het waterschap een lokale adaptatiestrategie maken en 
stedelijke (her)ontwikkeling consequent koppelen aan klimaatopgaven. Dat waterschappen 
actief en vroegtijdig participeren in gebiedsontwikkelingen (zowel in de bestaande stad als bij 
nieuwbouw) en dat ze kennis inbrengen over bodem, water en ondergrond. Ook raadt de 
commissie aan na te denken over belastingprikkels die het aantrekkelijk maken om gronden 
niet te verharden. 

 Maakt het dan uit of uw dijkgraaf van de VVD of de PvdA is? Toch wel. Niet voor de kwaliteit 
van de dijken en het water, maar wel voor de keuzes die de komende jaren gemaakt worden, 
waar het geld aan wordt uitgegeven, en welke prioriteiten worden gesteld. Toch even goed 
bekijken dus, de plannen van de kandidaten op de lijsten voor de volgende verkiezingen, in 2015.

Indira van ’t Klooster werkt bij Architectuur Lokaal, het kenniscentrum voor bouwcultuur en opdrachtgeverschap. 
Daarnaast is zij hoofdredacteur van het tijdschrift A10 new European architecture. In het voorjaar van 2013 verscheen  
bij Trancity / Valiz haar boek Reactivate! Vernieuwers van de Nederlandse architectuur, over hoe jonge Nederlandse 
architectenbureaus met de nieuwe opgaven omgaan. Ook is zij auteur van Samen bouwen aan de stad (2011) en  
schrijft zij voor het kwartaalblad Architectuur Lokaal.

 1  In 2003 brak in het dorp Wilnis als gevolg van extreme droogte de dijk en stond de wijk Veenwijk onder water. 
Waterschappen wisten nog niet hoe om te gaan met langere periodes van droogte. 

 2  Manifest Klimaatbestendige Stad, Advies aan de stuurgroep van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering 
van de coalities klimaatbestendige stad (2013).
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Smart cities, slim gebiedsbeheer
Yvonne van Remmen en Jan-Willem Wesselink

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet 
drie belangrijke trends in gebiedsontwikke-
ling: beherend ontwikkelen, de coöperatie als 
nieuwe samenwerkingsvorm, en het denken 
in termen van waardestromen. In bijgaand 
essay lichten we die laatste eruit. We focussen 
daarbij op de waardestroom van de data-
explosie, die van onze steden smart cities 
maakt.

Trend 1: beherend ontwikkelen

De trend van het beherend ontwikkelen is 
beschreven in de handreiking Investeren in 
gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.1 Hij wordt 
gekenmerkt door verlenging van gebieds-
ontwikkeling, in de zin dat er meer aandacht 
is voor beheer en gebruik. Op basis van de 
totale levenscyclus van een gebouw omvat 
het beheer 75 procent van de kosten. Wie een 
auto koopt, kijkt naar de maandlasten. 
Waarom doen we dat niet bij gebouwen en 
gebieden? Er is al een tendens om te ontwik-
kelen vanuit het beheer, maar het kan beter. 
Uit een onderzoek van Fakton (in opdracht 
van het vakblad Maatschappelijk Vastgoed) 
bleek dat er bijna twee miljard euro valt te 
besparen als gemeenten beter weten welk 
vastgoed ze in bezit hebben. Beter beheer  
is het nieuwe verdienen. 

Trend 2: de coöperatie als nieuwe 

samenwerkingsvorm

Bij dat betere beheer zien we een actievere 
rol van betrokken, ondernemende bewoners 
die zich organiseren in een buurtbedrijf of 
coöperatie. Sommige van die coöperaties 
breiden het terrein waarop ze actief zijn steeds 

verder uit; ze gaan zich bezighouden met 
zaken als autodelen, buurtbeheer en zorg 
voor de kinderen. Een goed voorbeeld is 
Nieuwleusen Synergie.2 

Trend 3: denken in waardestromen

In bovengenoemde handreiking wordt naast 
een verlenging ook een verbreding bepleit: 
de blik beperkt zich niet langer tot grond en 
vastgoed. Er wordt ook gekeken naar andere 
sectoren waarin de komende jaren flink zal 
worden geïnvesteerd en die van invloed zijn 
op de waarde van een gebied. Voorbeelden 
van zulke waardestromen zijn energie, zorg 
en data-ICT. De kring van (private) spelers 
wordt daarmee ruimer. 
 Een waardestroom die snel belangrijker 
wordt is die van de data. Mensen die bezig 
zijn met stedelijke ontwikkeling beseffen vaak 
nog nauwelijks wat data kunnen betekenen 
voor hun dagelijkse werk, hoe kosten kunnen 
worden bespaard, hoe zich kansen aandienen 
en hoe de betrokkenheid en de klantvriende-
lijkheid kunnen worden verbeterd.3 
 Waar stad en data samenkomen, valt al 
snel de term smart city. De impact ervan laat 
zich lastig duiden. In elk geval staat vast dat 
data een grote invloed hebben op onze kennis 
van de stad, op het gebruik van de systemen 
in de stad, en niet in de laatste plaats op het 
gebruik van de stad als geheel. Ook de manier 
waarop we met elkaar samenwerken in 
gebiedsontwikkeling wordt erdoor beïnvloed. 
Daarover gaat bijgaand essay.

Steden zijn altijd al verzamelingen van data geweest. Sinds mensenheugenis treffen we er de 
grote universiteiten aan, de belangrijke denkers en de grote bibliotheken. Wel is de hoeveelheid 
data de afgelopen jaren in een niet te bevatten tempo toegenomen. Deze data-explosie wordt 
onder meer veroorzaakt doordat steeds meer processen online verlopen. Neem de OV-chipkaart. 
Elke keer dat iemand in- of uitcheckt groeit de databerg. En niet alleen mensen zijn online. 
Ook steeds meer koeien, auto’s, koelkasten, lampen en beveiligingscamera’s zijn via een  
sensor verbonden met de digitale infrastructuur.
 Op computers over de hele wereld is op dit moment 1200 exabyte aan data opgeslagen. 
Als we al die data op cd’s zouden branden, kunnen we daarmee vijf torens bouwen die tot de 
maan reiken. Meer nog valt de snelheid op waarmee de hoeveelheid data toeneemt. Van die 
1200 exabyte is negentig procent de afgelopen twee jaar gegenereerd.4 Heel veel van die data 
worden voortgebracht in steden.5 Platform31 schrijft: ‘Grootschalige informatiesystemen die 
via je navigatiesysteem helpen met het vinden van een parkeerplaats zonder verkeersopstop-
pingen tegen te komen. (...) Monitoringssystemen die energievraag en -aanbod in de gaten 
houden en op elkaar afstemmen. (...) Veel Smart Cities projecten klinken als toekomstmuziek, 
maar dan wel toekomstmuziek die op topsnelheid dichterbij komt.’6 

Data maken de stad leuker

Door data- en ICT-toepassingen gaan we slimmer en efficiënter met onze middelen om.  
Zo kunnen we met sensoren infrastructuren als de riolering monitoren; daarmee wordt het 
onderhoud doelgerichter en goedkoper. Door de app die ons rechtstreeks naar een vrije parkeer-
plaats loodst, hoeven we geen rondjes meer te rijden. Wie ervan houdt met een bootje door 
Amsterdam te varen, kan via de VaarWater-app van Waternet zien welke gracht druk is en 
welke rustig, wat weer leidt tot een betere spreiding. En met de DB Navigator-app van 
Deutsche Bahn heb je een spoorboekje van heel Europa op zak, waardoor je in het buitenland 
sneller de trein zult nemen. We worden zo minder vervuilend – waarbij moet worden opgemerkt 
dat het genereren en beheren van al die data wel weer energie kost.
 Data maken de stad ook leuker. Je weet in welk koffiehuis je vrienden aan het werken  
en surfen zijn. Met de nieuwe versie van Google Maps vind je je weg daarnaartoe. Je eigen 
landmarks dienen als uitgangspunt voor je oriëntatie en navigatie, in plaats van de officiële 
kaart. In grote steden ontstaan netwerken van mensen die het leuk vinden om voor elkaar te 
koken. De een is goed in de Aziatische keuken, de ander in de Italiaanse. Nu kunnen ze dat 
opeens samen. Ze spreken af om elk een dag in de week voor elkaar een maaltijd te bereiden. 
Dat scheelt niet alleen tijd, het levert ook veel op: plezier, contact en een gevulde maag. 
Dankzij mobiel internet wordt het sowieso veel makkelijker om zaken met elkaar te delen. 
Niet alleen eten, maar ook boormachines, auto’s of een plek om te slapen.7 

Altijd verbonden

Volgens de onderzoeker Luís Bettencourt zijn steden agglomeraties van verbindingen tussen 
mensen.8 Hoe meer verbindingen, hoe succesvoller de stad. Om die verbindingen te laten 
ontstaan, zijn in de stad allerlei infrastructurele systemen gebouwd: verkeer, telefoon, et cetera. 
Lange tijd waren die systemen tamelijk dom en stug. Maar door de aanwezigheid van data 
wordt de stad nu als het ware een zelfdenkend organisme. Toch handig als stoplichten zich 
aanpassen aan verkeersstromen. 
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 Naast de data-explosie is er nog een belangrijke ontwikkeling: de opkomst van mobiel 
internet. Eind 2012 jaar maakte zestig procent van de Nederlanders tussen 12 en 75 jaar daar 
gebruik van, aldus het CBS.9 Ook dit percentage blijft snel stijgen. Nog even en iedereen heeft 
een smartphone. We kunnen dan alles overal: werken, winkelen, contact zoeken met vrienden. 
Zie hoe jongeren omgaan met WhatsApp, Facebook, Twitter, enzovoort. Er ontstaat ook 
‘zwermgedrag’. Het Project-X-feest in Haren leverde daarvan een indringend voorbeeld. 
 Een van de gevolgen is dat ruimtes hun exclusiviteit op kennis kwijtraken. We hebben 
maar weinig randvoorwaarden nodig om te kunnen werken, internetshoppen of facebooken. 
Elke plek met wifi, koffie en een stoel is zowel werkplek als winkel en privéplek. Daardoor is 
er minder ruimte nodig voor kantoren. Niet voor niets denkt de Rijksgebouwendienst toe  
te kunnen met een derde minder kantoorruimte. Ook een derde van de winkels dreigt te  
verdwijnen, omdat we steeds meer kopen via internet. De gevolgen voor de ruimte zijn,  
kortom, ingrijpend. 
 Maar ook: als we overal kunnen zijn, waarom zijn we dan hier? Waarom gaan we nog naar 
ons werk, naar een winkel, naar een school, als we al die dingen ook thuis kunnen doen? 
Omdat die plekken over kwaliteiten beschikken die we via internet (nog) missen, zoals de 
beleving van de echte ontmoeting. Beleving, dat is wat een plek moet gaan bieden. Het zorgt 
ook voor een tegenbeweging: de behoefte aan gebieden of vakanties waar je geen bereik hebt, 
waar je even kunt ontsnappen aan de immer aanwezige cloud. Er zijn winkels die bewust 
geen webshop hebben, omdat dat niet in hun businessmodel past. Zo zet kledingdiscounter 
Primark juist in op zo veel mogelijk traffic naar zijn fysieke winkels.

Steden worden smart cities

Steeds meer steden zetten stevig in op deze slimme verbindingen. Zo wil Almere een smart 
society worden. De gemeente heeft hiertoe een alliantie gesloten met onder andere IBM, Cisco, 
Philips, energiebedrijf Alliander en softwarepionier Living PlanIT. De Grote Markt fungeert als 
showcase. De gemeente heeft daar de systemen en data van de verlichting, veiligheidscamera’s 
en verkeerscirculatie met elkaar verbonden en beschikbaar gesteld aan de alliantie. De aanpak 
is bottom-up vanuit de systemen. In plaats van projecten te ontlenen aan een tevoren bepaalde 
koers, wordt het datasysteem van de stad zo slim en interactief gemaakt dat het zelf projecten 
genereert. 
 In Deventer heeft de gemeente begin oktober 2013 een wifi-deken ontvouwd. Bezoekers 
en bewoners hebben er nu gratis toegang tot internet. Daarvoor moeten ze wel eerst de app 
downloaden van een digitaal Deventer warenhuis dat regelmatig aanbiedingen naar de 
gebruikers stuurt. De app stelt meteen vast waar de gebruikers zich in de binnenstad ophouden. 
Dit gebeurt weliswaar anoniem, maar ook dan levert het een schat aan informatie op voor  
de winkeliers.

Gebiedsontwikkeling of gebiedsbeheer?

Verandert ook de gebiedsontwikkeling door die berg data en het constante contact? Daar gaat 
een vraag aan vooraf: doen we überhaupt nog aan gebiedsontwikkeling? De laatste jaren wordt 
er zo weinig nieuw meer ontwikkeld dat de focus vanzelf naar het bestaande verschuift. Het laat 
zich aanzien dat ontwikkelingen de komende jaren veel kleinschaliger zullen worden en meer 
locatiegebonden. Daar liggen kansen die met minder middelen kunnen worden waargemaakt. 
We vinden er bovendien de kwaliteit en authenticiteit die tegenwoordig zo worden gewaar-

deerd. Eigenlijk zouden we het in zulke gevallen moeten hebben over gebiedsbeheer, in plaats 
van over gebiedsontwikkeling. Er wordt immers gewerkt vanuit het bestaande, gericht op het 
in stand houden of bij de tijd houden van wat er al is. 
 Bij dit gebiedsbeheer kunnen ook andere dan de gebruikelijke spelers als projectontwikke-
laars, gemeenten of woningcorporaties het initiatief nemen. Het zou een eigenaar kunnen 
zijn, een groep burgers, of een stedenbouwkundig bureau. De eerdergenoemde handreiking 
Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl geeft daarvan voorbeelden.
 Het belangrijkste verschil tussen traditionele gebiedsontwikkeling en gebiedsbeheer is dat 
het in het eerste geval draait om het eindproduct, terwijl bij beheer het proces zelf belangrijk 
is. Omdat het door veel meer factoren van buitenaf wordt beïnvloed, laat het zich ook veel 
lastiger plannen. Vaak zijn er meerdere stakeholders, zonder dat er één is die het proces kan 
bepalen; iedereen speelt zijn eigen, kleine rol. Mede daardoor is de kans op onverwachte 
gebeurtenissen groter. Ook kunnen de stakeholders gedurende het proces van standpunt  
veranderen. In het traditionele procesmanagement wordt daarmee vrijwel geen rekening 
gehouden, zoals blijkt uit onderzoek van Kjell-Erik Bugge naar de herstructurering van bedrijven-
terreinen.10 
 Kortom, het beheersen van dergelijke processen vraagt andere vaardigheden dan het  
aanleggen van een nieuwe vinexwijk of bedrijventerrein. Je moet snel kunnen inspelen op 
veranderingen en continu verbonden zijn met je projectpartners; Twitter, LinkedIn en andere 
tools helpen hierbij. Het onderscheidt zich sterk van de traditionele manier van proces-
management, die vooral serieel is: processen volgen elkaar op, net als in een serieschakeling. 
Maar als een groep scholieren of studenten tegenwoordig aan een project werkt, gebeurt dat 
veel meer parallel. Ze beginnen met het inrichten van een Facebookgroep (als prikbord en 
groepsgeheugen), een WhatsAppgroep (voor de continue communicatie) en een Dropbox-map 
(om data te bewaren in de cloud). Informatie kan direct met de hele groep worden gedeeld. 
Zo wordt de groep snel slimmer. Dat is bij veel meer processen mogelijk. Met je projectpartners 
bent je immers al continu verbonden via Twitter, LinkedIn en WhatsApp.
 Altijd met elkaar verbonden zijn is de eerste stap. Maar het heeft zijn beperkingen,  
bijvoorbeeld op emotioneel gebied. Iedereen kent wel het mailtje of sms’je dat verkeerd werd 
begrepen door de ontvanger. In het menselijk contact zijn emoties van wezenlijk belang. 
Daarom zetten veel bedrijven (Facebook en Bitly) volop in op het meten en weergeven van 
emoties; dit wordt de mood graph genoemd. Evan Selinger, fellow aan het Institute for Ethics 
and Emerging Technologies, schrijft in een artikel op Wired.com dat bedrijven veel interesse 
hebben in het humeur van hun gebruikers, omdat ze hun advertenties erop kunnen afstemmen.11 
Zulke toepassingen zijn ook waardevol voor procesmanagement. 

Echt samen met burgers

Nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe problemen. Het grote dilemma bij de mobiele 
revolutie heet privacy. Het is een thema dat een serieuze discussie verdient die we niet moeten 
overlaten aan overheden en bedrijven. Als gebruikers en generatoren van data moeten we die 
vooral zelf oppakken. Ook bij het verdienmodel van smart cities is de privacy in het geding. 
‘Gratis’ wifi betekent vaak dat je betaalt met persoonsgegevens. Voor steden die een wifi-deken 
uitvouwen is dat een dilemma. Zo werden in Londen hypermoderne prullenbakken neergezet 
die waren opgenomen in een netwerk, zodat ze voorbijgangers van informatie konden voorzien. 
Omdat daarbij je mac-adres werd geregistreerd, konden de advertenties steeds gerichter  
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worden. Na protesten zijn de prullenbakken weer weggehaald. Er zijn ook tussenvormen 
mogelijk. Zo worden in het Deventer project alleen de bezoekersbewegingen in kaart gebracht, 
geheel anoniem. Wie welke winkels bezoekt wordt niet bijgehouden. Wat sommige winkeliers 
waarschijnlijk weer jammer vinden.
 Voor bewoners en gebruikers biedt het nieuwe tijdperk niet alleen dilemma’s, maar ook 
kansen. Door internet ontstaan tal van lokale initiatieven. Burgers beginnen bijvoorbeeld 
samen een windmolen- of zonnepark. Of ze gaan de openbare ruimte onderhouden, of zorg 
organiseren. Mobiel internet maakt dit alles veel gemakkelijker. Volgens de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling komt het initiatief zo meer bij de samenleving te liggen en 
minder bij de overheid.12 Uit onderzoek van Paul Hermans aan de TU Delft blijkt overigens dat 
veel bottom-up-initiatieven het moeilijk hebben of kleinschalig blijven. Soms lopen ze vast op 
de instituties, vaak als gevolg van de wet- en regelgeving. De overheid zou zulke initiatieven 
ook kunnen helpen. Ze dienen immers de publieke zaak. Deze faciliterende overheid vormt 
dan tezamen met de burgerinitiatieven een krachtige maatschappelijke alliantie.13 
 Door internet en allerhande tools en apps zijn er ook steeds meer mogelijkheden voor de 
faciliterende rol van overheden die met hun tijd meegaan. Tools als BUURbook of YouTown 
spelen daar al op in. En we zijn nog maar net begonnen. Het simpele toepassen van een app 
betekent overigens niet dat de overheid als vanzelf anders gaat functioneren. Want hoe  
reageert de ambtelijke organisatie op een binnenkomende tweet met een melding of suggestie? 
Hier valt nog een hele slag te maken.
 De komende jaren zal het verzamelen, ontginnen en benutten van data een belangrijke 
waardestroom worden voor steden, zeker omdat veel data locatiegebonden zijn. Een smart 
city is een stad die slim met deze data omgaat. Toch is het slechts een deel van het verhaal. 
De echt slimme steden worden slim doordat ze mensen verbinden – in organisaties, in wijken 
en in bedrijven. De smart city wordt alleen een succes als ze leidt tot smart people. De slimme 
stad wordt weer ónze stad.

Innovatie in gebiedsontwikkeling is het werkterrein van Yvonne van Remmen van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Zij was opdrachtgever voor de handreiking Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Inmiddels werkt zij 
aan de vervolgpublicatie, waarin ervaringen uit de praktijk worden beschreven.  
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Opdracht en ontwerp
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Juryleden

De jurering volgt bij de Gouden Piramide steeds een vast patroon. Nadat de juryleden begin april 
alle inzendingen krijgen toegestuurd – dit jaar gebeurde dat voor het eerst digitaal – volgen 
later die maand twee bijeenkomsten. Die vinden traditiegetrouw plaats in de Bagagehal  
van Loods 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam. Ze moeten uitmonden in de nominatie van 
maximaal vijf opdrachtgevers. Daarnaast selecteert de jury een tiental inzendingen die ze 
interessant genoeg vindt om, naast de genomineerden, te worden opgenomen in dit boek. 
Eind mei gaat de jury in een tweedaagse excursie bij de genomineerde opdrachtgevers en hun 
projecten op bezoek. Aan het slot van de excursie stelt de jury de winnaar vast. 
 Er wordt altijd gestreefd naar een veelzijdig samengestelde jury. Er zitten opdrachtgevers 
en ontwerpers in, alsmede iemand uit de sfeer van het (politieke) bestuur. Daarnaast zijn er 
juryleden die het opdrachtgeverschap vanaf een zekere afstand bekijken, zoals een vakcriticus 
en een journalist. Ook qua leeftijd en sekse moet de jury voldoende gevarieerd zijn. 

Laten we er niet omheen draaien. Met enige vrees werd uitgezien naar de editie 2013 van de 
Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Deelname stond dit jaar 
open voor opdrachtgevers van projecten voor gebiedsontwikkeling en het is de vraag hoeveel 
gebieden er in deze tijd van crisis nog worden ontwikkeld. Tegen die achtergrond viel de 
oogst van 54 inzendingen lang niet tegen. Het waren er zelfs meer dan in de vorige ronden 
voor gebiedsontwikkeling: in 2009 waren er 45 inzendingen en in 2011 51. 
 Het aantal projecten dat uiteindelijk door de jury zou worden beoordeeld, lag overigens een 
stuk lager. Bij elf inzendingen stelde de jury vast dat ze nog onvoldoende waren gerealiseerd. 
De jury gaat bij de genomineerde projecten op bezoek en dan moet er wel het een en ander te 
zien zijn. De inzenders kregen het advies om in 2015, bij de volgende ronde gebiedsontwikkeling, 
een geactualiseerde inzending te verzorgen. Daarnaast waren er zeven projecten die volgens 
de jury beter pasten bij het thema architectuur, dat in de even jaren bij de Gouden Piramide 
aan bod komt. Deze inzenders werden verwezen naar de editie van 2014. Bij het onderscheid 
tussen gebiedsontwikkeling en architectuur gaat het om meer dan alleen de schaalgrootte 
van een project. Ook de complexiteit speelt een rol; gebiedsontwikkeling behelst vaak meer 
onderdelen en dus meer opdrachtgevers en ontwerpers. Bovendien omvat gebiedsontwikkeling 
doorgaans meerdere functies en programma’s en richt ze zich zowel op de bebouwing als op 
de onbebouwde ruimte. 
 Wat betreft de geografische spreiding kon worden vastgesteld dat twee provincies, Friesland 
en Flevoland, niet waren vertegenwoordigd. De provincie met de meeste inzendingen was 
Zuid-Holland (13) gevolgd door Gelderland (10). Overijssel was met negen inzendingen een 
verrassende derde. De categorieën opdrachtgevers lieten het gebruikelijke beeld zien, met 
bovenaan de gemeenten (25 inzendingen), op afstand gevolgd door de woningcorporaties en 
de particuliere stichtingen (elk met 9). Slechts vijf inzendingen waren afkomstig van project-
ontwikkelaars; aangenomen mag worden dat zij harder door de crisis zijn getroffen dan andere 
opdrachtgevers. 
 De stagnatie in de bouw komt ook tot uitdrukking in de verdeling over de diverse soorten 
gebiedsontwikkeling. In slechts zes gevallen betrof het uitbreidingsgebieden, terwijl her-
structureringsprojecten in de bestaande stad (of dorp) met een aantal van 23 juist opvallend 
goed vertegenwoordigd waren. Op de tweede plaats kwamen, net als bij de vorige edities van 
de Gouden Piramide, projecten die zich richten op natuur en landschap. De vier inzendingen 
die konden worden gerekend tot de ‘nieuwe’ gebiedsontwikkeling (organisch, bottom-up, 
vaak met een groter aantal kleine initiatiefnemers) mochten zich, ondanks hun beperkte  
aantal, verheugen in de bijzondere belangstelling van de jury. 

De jurering
Olof Koekebakker

Juryberaad  in Loods 6. Boven: Frits van Dongen, Carolien Ligtenberg en Ad van der Aa.  
Linksonder: Rudy Stroink en Frits van Dongen. Rechtsonder: Ad van der Aa en Rudy Stroink.
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 Het gemiddelde niveau van de ingezonden projecten werd behoorlijk gevonden. Daar werd 
meteen bij aangetekend dat ‘behoorlijk’ onvoldoende is om in aanmerking te komen voor een 
nominatie. Later, bij de rondgang langs de projecten, zouden regelmatig termen als ‘netjes’, 
‘sympathiek’ en ‘keurig’ vallen – en dat waren bij deze jury bepaald geen gunstige kwalificaties. 
Men was op zoek naar opdrachtgevers die meer uit een project hadden gehaald dan normaliter 
verwacht mag worden. 
 Een van de juryleden gaf ter overweging waar het bij gebiedsontwikkeling uiteindelijk om 
gaat. ‘Voor veel mensen is gebiedsontwikkeling zoiets als het neerzetten van een gebouw, 
maar dan groter. Maar er is een belangrijk verschil. Met gebouwen wil je geld verdienen, terwijl 
gebiedsontwikkeling pas spannend wordt als het je lukt er waarde mee te creëren. Dat heeft 
tijd nodig. Ik ben op zoek naar inzendingen waarbij je op langere termijn een organische groei 
kunt verwachten. Dat er dingen mogelijk blijken waar men bij het begin niet eens aan had 
gedacht. Als dat lukt, dan is een opdrachtgever erin geslaagd om waarde te creëren.’ 

Eerste selectie

In het reglement van de Gouden Piramide staat dat de jury zowel het opdrachtgeverschap als 
de kwaliteit van het ingezonden project beoordeelt. Om de jury meer houvast te geven, zijn 
deze uitgangspunten enige jaren geleden uitgewerkt in een zestal toetsingscriteria. De toets-
stenen voor de kwaliteit van het opdrachtgeverschap zijn creativiteit, deskundigheid en 
bezieling. De drie criteria voor de kwaliteit van het ontwerp komen overeen met de trits die 
ooit – met dank aan Vitruvius – voor het architectuurbeleid is beschreven: culturele waarde, 
gebruikswaarde en toekomstwaarde. 
 De eerste beoordelingsronde had tot doel tot een overzichtelijke selectie van pakweg 
twintig kanshebbers te komen. Van een aantal inzendingen kon de jury tamelijk snel vaststellen 
dat ze niet in aanmerking kwamen voor een nominatie en dat er geen aanleiding was om ze 
op te nemen in het boek. En zoals gezegd werden achttien inzenders doorverwezen naar een 
volgende editie van de Gouden Piramide, omdat het betreffende project nog onvoldoende was 
gerealiseerd of omdat het beter paste bij het thema ‘architectuur’. 
 Tot de afvallers in de eerste ronde behoorden prestigieuze projecten als het IJDock in 
Amsterdam en de City Lounge in Rotterdam (met als opdrachtgevers respectievelijk ASR 
Vastgoed Ontwikkeling en de gemeente Rotterdam). Over het IJDock (een dichtbebouwd 
nieuw eiland in het IJ) werd opgemerkt dat op een prachtige plek in Amsterdam een grote 
kans was gemist. ‘Het is moeilijk daar iets te verpesten, en toch is dat gelukt’, oordeelde een 
jurylid. En, met een verwijzing naar de eis dat bij gebiedsontwikkeling waarde moet worden 
toegevoegd: ‘Er is hier gewoon grof geld betaald voor een locatie die zich allang had bewezen. 
Er is hier geen waarde toegevoegd. Hier is, integendeel, waarde die al aanwezig was uit de 
stad gemolken.’ Over het project City Lounge (een programma om de verblijfskwaliteit in  
de binnenstad te verbeteren) werd vastgesteld: ‘Rotterdam maakt hier goede sier met het  
corrigeren van zijn eigen fouten. Ze hebben daar nooit nagedacht over hoe gebouwen met 
hun poten in de stad staan, over hoe je hoge gebouwen kunt gebruiken als motoren voor  
het maaiveld.’ 
 Over de meeste inzendingen waarvan duidelijk was dat ze tot de kanshebbers behoorden, 
werd bij deze eerste ronde nog niet veel gezegd. Het gesprek daarover werd bewaard voor de 
volgende bijeenkomst. Toch hadden juryleden bij een enkele inzending zoveel op hun lever 
dat de discussie nu al oplaaide. Dat was onder meer het geval bij het Leerpark in Dordrecht, 

 De jury voor de Gouden Piramide 2013 bestond uit de volgende personen:
–  Frits van Dongen is uit hoofde van zijn functie van Rijksbouwmeester voorzitter  

(zonder stemrecht).
–  Ad van der Aa is bouwkundige en technisch directeur van Cauberg-Huygen Raadgevende 

Ingenieurs in Rotterdam.
–  Andy Dritty is sinds 2006 wethouder ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken, economische 

zaken en financiën van de gemeente Landgraaf.
–  Sylvia Karres is landschapsarchitect en partner bij Karres en Brands landschapsarchitecten.
–  Carolien Ligtenberg is expert op het gebied van strategieën voor een duurzame stedelijke 

transformatie. Zij richtte in 2013 Bureau ZWIRT, Urbanism of Opportunities op en is kernlid 
van Team Nederlandwordtanders.

–  Nausicaa Marbe is schrijver en journalist. Zij heeft onder meer een wekelijkse column  
in De Telegraaf.

–  Tracy Metz schrijft voor onder meer NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. 
Daarnaast is zij als visiting fellow verbonden aan de Harvard Graduate School of Design.

–  Rudy Stroink trad in 2010 terug als CEO van projectontwikkelaar TCN. In 2013 richtte hij 
Dutch Spring op, een bureau dat zich richt op herstel van de waarde van vastgoed.

–  Secretaris van de jury (zonder stemrecht) is Olof Koekebakker. 

Waarde creëren

De eerste bijeenkomst vond plaats op 17 april. Alvorens een rondgang te maken langs de 
inzendingen, nam de jury plaats rond de tafel voor een onderlinge kennismaking en om de 
eerste, algemene indrukken uit te wisselen. Natuurlijk bleef de vastgoedcrisis daarbij niet 
onvermeld. Omvangrijke, kostbare projecten zijn echt op hun retour. ‘Er is geen bank meer 
die ze nog financiert’, zei een van de juryleden. Daartegenover is er juist een opkomst van 
meer kleinschalige vormen van gebiedsontwikkeling, vaak zonder dwingend masterplan,  
die flexibel zijn en een kader bieden voor losse initiatieven. 
 Een jurylid merkte op dat er opvallend veel inzendingen zijn waarbij een belangrijke rol is 
weggelegd voor het water. Ook blijkt dat waterschappen zich bij gebiedsontwikkeling steeds 
sterker gaan manifesteren. ‘Daar zit nog investeringscapaciteit’, werd opgemerkt.

Klarendal. Links: v.l.n.r. Tracy Metz, Sylvia Karres, Ad van der Aa, Olof Koekebakker, Andy Dritty,
Carolien Ligtenberg, Nausicaa Marbe en Frits van Dongen. Rechts: Nausicaa Marbe.
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een gebiedsontwikkelingsproject waarbij de onderwijsfunctie is geïntegreerd met onder meer 
woningen en leerwerkbedrijven (opdrachtgevers: Coöperatie Ontwikkeling Leerpark u.a. en 
Heijmans Vastgoed / Proper-Stok Ontwikkelaars). Het debat spitste zich toe op de keuze van 
de locatie, op tamelijk grote afstand van het centrum. Sommige juryleden vonden dat hier-
mee een kans was gemist om de binnenstad sterker en vitaler te maken. ‘Op een andere plek 
had dit veel meer voor de stad kunnen betekenen.’ Een ander jurylid bracht daartegen in: 
‘Jarenlang hebben we van die binnenstad een pressure cooker willen maken. Werkelijk alles 
moest erheen, met als gevolg dat de rest van de stad steeds saaier werd. Moeten we nog 
meer programma toevoegen aan een binnenstad die al redelijk functioneert? Kunnen we niet 
op andere plekken in de stad interessante gebieden maken?’ De discussie zou de week erop 
vol enthousiasme worden voortgezet.
 Dat gold ook voor een ander heet hangijzer: de Nieuwe Boulevard in Scheveningen (met de 
gemeente Den Haag als opdrachtgever). Dit project behelst zowel kustversterking als een flinke 
investering in de openbare ruimte. Voor een van de juryleden behoorde hij tot de favorieten: 
‘De waterveiligheid is geïntegreerd in de stadsontwikkeling. Dat ze dit voor elkaar hebben 
gekregen is een enorm wapenfeit. Er komen nu mensen naar de boulevard die dit gebied eerder 
meden als de pest.’ Maar een ander jurylid zei: ‘Aantrekkingskracht is hier nooit een probleem 
geweest. De vraag is: hoe kun je het Scheveningen dat erachter ligt ervan laten profiteren.  
Een gemiste kans dat ze de stad achter de boulevard, die qua stedenbouw werkelijk de schande 
van Nederland is, niet hebben meegenomen.’ 
 Aan het slot van de eerste jurydag bleken zeventien inzendingen te zijn overgebleven die 
doorgingen naar de volgende ronde. Het waren:
–  Coöperatie Ontwikkeling Leerpark u.a. en Heijmans Vastgoed / Proper-Stok Ontwikkelaars 

met het Leerpark in Dordrecht;
–  Gemeente Apeldoorn met Beekherstel Apeldoorn;
–  Gemeente Culemborg met de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
–  Gemeente Den Haag met de Laakhavens;
–  Gemeente Den Haag met de Nieuwe Boulevard in Scheveningen;
–  Gemeente Deventer met het Zandweteringpark;
–  Gemeente Hulst met de Nieuwe Bierkaai in Hulst;
–  Gemeente Katwijk met de Dorpsweide in Valkenburg (ZH);
–  Gemeente Rotterdam met RandstadRail;
–  Gemeente Winterswijk met de Winterswijkse Aanpak;
–  Gemeente Zaanstad met Programma Inverdan in Zaandam;
–  Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Midden-Delfland met de 

Commandeurspolder Veilig en Mooi;
–  MAB Development met Raaks in Haarlem;
–  Stichting Landschap Noord-Holland met de Landgoederen, 12 projecten, in Heemstede  

en Bloemendaal;
–  Volkshuisvesting Arnhem met het Modekwartier / 100%ModeXL in Arnhem;
–  Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met de Renaissance van Sas van Gent;
–  ZUS (in samenwerking met de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) met  

Test Site Rotterdam.
Hollandse Waterlinie. Linksboven: Bezoek aan Werk aan het Spoel. Rechtsboven: Bezoek doorgesneden bunker 599.
Onder: Frits van Dongen en Tracy Metz.
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 De Scheveningse boulevard was aanleiding om nader te duiden wanneer gebiedsontwik-
keling geslaagd is. Een jurylid: ‘Als het zou gaan om de prijs voor het beste infrastructurele 
ontwerp van Nederland, dan hadden ze wat mij betreft een kans gemaakt. Civieltechnisch is 
het een knap stukje werk met belevingswaarde. Maar gebiedsontwikkeling houdt ook in  
dat de publieke ruimte wordt ingezet om processen op gang te brengen. Dat hebben ze hier 
verzuimd.’ Een ander zei: ‘Ze hebben twee essentiële zaken laten liggen: de pier, waarvan 
iedereen weet dat hij een groot probleem is, en het dorp. Bij de gemeente heeft men blijkbaar 
gedacht dat je er bent als je een beroemde Spaanse architect binnenhaalt.’ Dat laatste sloeg op 
de ontwerper, Manuel de Solà-Morales. Ondanks alles behield de boulevard zijn pleitbezorgers: 
‘Beoordelen we het op wat het niet is? Ik kijk liever naar wat het wel is: van dat randje langs 
de kust is een plek gemaakt waar mensen graag willen zijn. Dat is gelukt.’ 

Nominaties

Nadat alle overgebleven inzendingen bij deze tweede ronde opnieuw waren besproken, kon 
een voorlopige balans worden opgemaakt. Twee projecten, de Winterswijkse Aanpak en de 
Dorpsweide in Valkenburg, bleken geen voorstanders meer te hebben, waardoor ze alsnog 
afvielen. Daarmee was duidelijk welke vijftien inzendingen in het boek zouden komen. Nu ging 
het om de nominaties. Van zeven projecten had de jury bij haar rondgang vastgesteld dat ze 
daar eventueel voor in aanmerking kwamen. Over de nominatie van twee inzendingen was de 
jury het al eens geworden: het Modekwartier / 100%ModeXL in Arnhem en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in Culemborg. Over het Modekwartier werd opgemerkt: ‘Een gelaagd opdracht-
geverschap. De wijk Klarendal, die helemaal in de versukkeling zat, is er weer bovenop geholpen 
door gebruik te maken van een dynamiek die al in de stad aanwezig was: de mode. Doordat 
ze zaken buiten het ruimtelijk domein hebben geactiveerd, is het echte gebiedsontwikkeling.’ 
En over de Nieuwe Hollandse Waterlinie: ‘Het klopt op alle punten. De opdrachtgever heeft de 
ontwerpers in alle fasen hun rol laten spelen, zelfs tot na de uitvoering. Dat is af te zien aan  
de perfectie waarmee het is gemaakt.’ 
 Voor de resterende drie nominaties waren vijf kandidaten overgebleven: de gemeente 
Zaanstad (Programma Inverdan in Zaandam), Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (de Renaissance 
van Sas van Gent), ZUS (Test Site Rotterdam), de gemeente Rotterdam (RandstadRail) en de 
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark u.a. met Heijmans Vastgoed / Proper-Stok Ontwikkelaars 
(het Leerpark in Dordrecht). Ze werden nog een keer stuk voor stuk besproken. Programma 
Inverdan oogstte lof voor de moedige stap om het centrum van Zaandam compleet op de 
schop te nemen. Stedenbouwkundig zit het knap in elkaar. De architectuur die is ontleend 
aan Zaanse huisjes roept discussies op, maar de bewoners zijn er trots op. ‘Of je het nu mooi 
vindt of niet, het heeft wel kloten’, merkte een van de juryleden op. 
 De Renaissance van Sas van Gent kan dienen als voorbeeld voor gemeenten die worden 
geconfronteerd met krimp. De jury vond het een afgewogen project dat helemaal is afgestemd 
op de schaal van het dorp. Test Site Rotterdam maakte indruk als een vorm van ‘guerrilla-
gebiedsontwikkeling’. Er wordt een gebied tot leven gewekt waar van de ambitieuze plannen 
van de gemeente voor een Central District niets terecht dreigde te komen. Alleen waren niet alle 
juryleden overtuigd van de bestendigheid van het project, dat door de twee jonge ontwerpers 
van ZUS op gang was gebracht. ‘Ze zitten nog steeds in de initiatieffase.’
 RandstadRail stelde de jury voor een lastig probleem. De meeste juryleden kenden het 
project en vonden het van een niet te onderschatten betekenis. Voor het eerst was een grote 
ruimtelijke ingreep afgestemd op het feit dat de Haagse en Rotterdamse agglomeratie zo 

Tweede beoordelingsronde

Het tweede juryberaad volgde een week later. De eerste opgave was de selectie van zeventien 
inzendingen terug te brengen tot de vijftien die in het boek worden gepresenteerd. Maar uit-
eindelijk ging het natuurlijk om het nomineren van maximaal vijf opdrachtgevers voor de 
eindstrijd. Met dat doel in gedachten maakte de jury een nieuwe ronde langs de overgebleven 
panelen. Aan elk project werd een (voorlopige) conclusie verbonden. Er ontstonden drie  
categorieën: inzendingen die bij nader inzien onvoldoende in zich hadden om in het boek te 
worden opgenomen; inzendingen die niet werden genomineerd, maar wel een plaats zouden 
krijgen in het boek; en ten slotte inzendingen die in aanmerking kwamen voor een nominatie. 
 Opnieuw gaven het Leerpark in Dordrecht en de Nieuwe Boulevard in Scheveningen de 
meeste stof tot discussie. Bij het Leerpark ging het wederom om de visie op de stad. Het concept 
voor het Leerpark, waarbij het onderwijs in ruimtelijk opzicht wordt geïntegreerd met andere 
functies als wonen en bedrijven, werd door iedereen gewaardeerd. Maar op deze plek, ver 
van het stadscentrum? Het jurylid dat daar weinig problemen mee had, meende dat andere 
juryleden uitgingen van een achterhaald stadsbegrip: ‘Het klassieke model van winkelen in de 
binnenstad en het wonen daaromheen zal de komende twintig jaar niet meer houdbaar blijken. 
Uiteindelijk zal een differentiatie naar functie ontstaan. Dan komen er ook plekken waar je 
kunt leren. Op die manier kunnen locaties die meer aan de buitenkant van de stad liggen weer 
interessant worden.’ Een ander jurylid was nog niet toe aan een definitief oordeel: ‘Het is maar 
van waaruit je redeneert. Natuurlijk kun je je afvragen of er voor het Leerpark geen betere plek is. 
Maar je kunt het ook omdraaien: er zijn functies samengebracht die voor meer levendigheid en 
interactie zorgen.’ Er werd nog een andere vraag opgeworpen. ‘Als dit niet de best denkbare 
locatie is, is dat dan toe te schrijven aan de opdrachtgever? Kun je het de ontwikkelaar verwijten 
dat hij die ruimte pakt? Het gaat hier om een planologische keuze van de gemeente.’ Waarna, 
om de zaak nog ingewikkelder te maken, iemand opmerkte dat diezelfde gemeente wel weer 
partner is in de coöperatie die een van de opdrachtgevers is. 

Hollandse Waterlinie. Links: Andy Dritty, Nausicaa Marbe en Tracy Metz. 
Rechts: Rudy Stroink, Andy Dritty en Ad van der Aa.
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 Dat het, formeel gezien, een voordracht voor een nominatie betrof, zou enige dagen later 
niet zonder betekenis blijken te zijn. De genomineerden zouden pas worden bekendgemaakt 
nadat de ministeries die bij de Gouden Piramide betrokken zijn het groene licht hadden gegeven. 
De jury kiest weliswaar de genomineerden en vervolgens de winnaar, maar omdat het een prijs 
van het Rijk betreft, gebeurt dat wel onder de politieke verantwoordelijkheid van de betrokken 
ministers. Op de ministeries zou daarom worden bekeken of er onder de genomineerden 
opdrachtgevers zijn die, als ze de Gouden Piramide zouden winnen, omstreden zouden  
kunnen zijn.
 Over één van de genomineerden kwam van een van de ministeries het signaal dat dit 
inderdaad het geval zou kunnen zijn. Het ging om woningcorporatie Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen, de opdrachtgever van de Renaissance van Sas van Gent. De directeur die het  
initiatief tot het project had genomen, was in 2011 door de raad van commissarissen ontslagen. 
Hij had zijn ontslag met succes bij de kantonrechter aangevochten en had daarbij een schade-
vergoeding toegewezen gekregen. Bovendien stelde de raad van commissarissen later een 
interim-directeur aan die volgens een bericht in NRC Handelsblad in 2012 iets minder dan vier 
ton had verdiend, waarmee hij de best verdienende corporatiedirecteur van Nederland zou 
zijn geweest. 
 Dit alles bracht de Rijksbouwmeester / juryvoorzitter tot de slotsom dat van het eventueel 
winnen van de Gouden Piramide door deze opdrachtgever een verkeerd signaal zou uitgaan. 
De discussie die zou ontstaan, zou de aandacht afleiden van waar het bij deze rijksprijs uitein-
delijk om gaat: goed en inspirerend opdrachtgeverschap. Zeker in een tijd waarin de woning-
corporaties onder vuur liggen, moet een corporatie die zo’n prijs wint onomstreden zijn. 
Vandaar dat de Rijksbouwmeester en juryvoorzitter besloot om de nominatie van Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen voor de Renaissance van Sas van Gent niet te laten doorgaan.

langzamerhand één aaneengesloten stedelijk gebied zijn gaan vormen. Het succes van deze 
nieuwe lightrailverbinding is wat dit betreft veelzeggend. Maar de inzender zelf (de gemeente 
Rotterdam) leek daar nauwelijks oog voor te hebben. De presentatie ging vooral over de  
architectuur van nieuwe stations op Rotterdams grondgebied. Het zal te maken hebben gehad 
met het feit dat het project al in 2012 voor de Gouden Piramide was ingezonden, toen het 
thema architectuur was. De toenmalige jury had de opdrachtgever doorverwezen naar de 
Gouden Piramide van 2013, omdat het project RandstadRail vooral van betekenis is als 
gebiedsontwikkeling. Blijkbaar heeft men zich onvoldoende gerealiseerd dat een aangepaste 
inzending vanuit die optiek voor de hand had gelegen. Het had tot gevolg dat RandstadRail 
als eerste van de overgebleven kandidaten voor een nominatie afviel.
 Na haar laatste besprekingsronde kwam de jury tot de slotsom dat ook de Renaissance 
van Sas van Gent en Programma Inverdan in Zaandam een nominatie verdienden. Voor de laatst 
overgebleven plaats ging het dus tussen het Leerpark in Dordrecht en Test Site Rotterdam. 
Het liefst had de jury ze allebei genomineerd, maar het reglement is onverbiddelijk: vijf is het 
maximum. Toen zich in de jury een meerderheid aftekende die van oordeel was dat Test Site 
Rotterdam er in ieder geval bij moest zijn, als voorbeeld van ‘nieuwe’ gebiedsontwikkeling, 
had de rest van de jury daar geen overwegende bezwaren meer tegen. Zo besloot de jury de 
volgende vijf opdrachtgevers voor te dragen voor een nominatie:
–  Gemeente Culemborg met de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
–  Gemeente Zaanstad met Programma Inverdan in Zaandam;
–  Volkshuisvesting Arnhem met het Modekwartier / 100%ModeXL;
–  Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met de Renaissance van Sas van Gent;
–  ZUS (in samenwerking met de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) met Test 

Site Rotterdam.

Schieblock. Bezichtiging heemtuin op dakakker.Inverdan. Links: Carolien Ligtenberg. Rechts: Sylvia Karres, Ad van der Aa en Carolien Ligtenberg.
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 Dag twee begon met een bezoek aan Rotterdam, waar de initiatiefnemers van ZUS met 
een flink gezelschap klaarstonden voor een toelichting op het project Test Site Rotterdam. 
Het was het allemaal begonnen met de geleidelijke verovering van een leegstaand kantoor-
gebouw bij het Hofplein, het Schieblock. Inmiddels heeft het gebied, waar nieuwe, al dan  
niet tijdelijke bestemmingen tot stand worden gebracht, zich gestaag uitgebreid. Onder meer 
met een kortstondig programma voor de ‘Shelltoren’ aan de overkant, een Biergarten en een 
openluchttheater op het dak van het voormalige station Hofplein. Van de voetgangersbrug 
met de naam Luchtsingel die dit alles aan elkaar moet knopen, komt in het najaar van 2013 
het laatste deel gereed. De jury was erg onder de indruk van deze dynamische vorm van  
‘doe-het-zelf gebiedsontwikkeling’. ZUS laat zien hoe je het opdrachtgeverschap, nu het met 
de meer traditionele vormen van gebiedsontwikkeling zo moeilijk gaat, opnieuw en op een 
heel andere manier kunt organiseren. Wel bleef de jury onzeker over het perspectief op langere 
termijn. Wat blijft ervan over als de initiatiefnemers van ZUS vertrekken, vroeg men zich af.
 Ten slotte reed de jury naar Zaandam om zich op de hoogte te stellen van Programma 
Inverdan. Hier had de gemeente Zaanstad het initiatief genomen om het stadscentrum flink 
onder handen te nemen. Voor de forse stedenbouwkundige ingreep waarmee dat is gebeurd, 
had de jury veel waardering. De architectonische beeldtaal – een verwijzing naar de traditionele 
Zaanse huisjes – riep gemengde reacties op. Het was duidelijk dat die door de bevolking erg 
wordt gewaardeerd. Het aantal bezoekers is flink toegenomen en het stadscentrum heeft er 
plotseling een krachtige identiteit door gekregen. Maar door zijn uitgesproken enscenering is 
het meer het beeld van een filmdecor, zoals een van de juryleden opmerkte, dan een echte stad. 

Slotberaad

Van Zaandam was het nog maar een korte busrit naar een etablissement op de noordelijke 
IJ-oever in Amsterdam. Schuin aan de overkant konden de juryleden de Bagagehal zien liggen 
waar het een maand eerder was begonnen. Nu was het tijd voor het slotberaad. De jury stond 
voor de belangrijke taak te bepalen welke van de vier genomineerde opdrachtgevers in 
november de Gouden Piramide uitgereikt zou krijgen. 
 Daar wilde deze jury het overigens niet bij laten. Ze had de behoefte om uitdrukking te 
geven aan haar bezorgdheid over een aantal tendensen die zich bij deze editie van de Gouden 
Piramide hadden gemanifesteerd. Zo was de jury onder de indruk van de mededeling dat een 
project als het Modekwartier in Arnhem niet meer mogelijk is als het kabinet zijn beleid doorzet 
om de taken van woningcorporaties drastisch te beperken. Ook was er kritiek op het onver-
mogen van zowel het Rijk als de gemeenten om nog richting te geven aan de ruimtelijke  
ontwikkeling. Waar is die ‘stip op de horizon’ gebleven? Een derde punt van zorg was dat de 
duurzaamheid er bij veel projecten voor gebiedsontwikkeling bekaaid van afkomt. 
 Hierna kregen alle juryleden een voor een het woord om nog eens kort en bondig hun finale 
oordeel over de genomineerden te geven. Al snel tekende zich af wie de grootste kanshebbers 
waren. Daartoe behoorde niet de gemeente Zaanstad. Programma Inverdan was terecht 
genomineerd, vond de jury, maar voor een prijs was het opdrachtgeverschap toch niet uitzon-
derlijk genoeg. Ook de gemeente Culemborg leek buiten de prijzen te gaan vallen. Voor één 
jurylid was deze opdrachtgever voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een kandidaat, voor-
namelijk omdat dit project een veel solidere financiële basis had dan Test Site Rotterdam.  
De reden dat het voor de overige juryleden zou gaan tussen Volkshuisvesting Arnhem en ZUS, 
was gelegen in het feit dat de projecten – en daarmee het opdrachtgeverschap – in Arnhem en 

Excursie

Daarom stonden er voor de juryexcursie op 28 en 29 mei niet vijf, maar vier bezoeken aan 
genomineerde opdrachtgevers en hun projecten op het programma. De eerste bestemming 
was de wijk Klarendal in Arnhem. Hier stond de opdrachtgever, woningcorporatie Volkshuis-
vesting Arnhem, klaar om Modekwartier / 100%ModeXL aan de jury te presenteren. De hoge 
verwachtingen waarmee de jury naar Arnhem was gekomen, werden meer dan waargemaakt. 
Aan alles was te zien dat het proces van verloedering van de wijk ten goede was gekeerd.  
Op een intelligente manier waren de creatieve krachten die al in de stad aanwezig waren 
gemobiliseerd. ‘Een gedoodverfde winnaar’, zo klonk het al bij de nabespreking in de bus. Er was 
een enkele kritische kanttekening. ‘Voorafgaand aan dit project hebben ze weinig gedaan om de 
achteruitgang te stoppen’, merkte een jurylid op. Een ander wees op een mogelijke keerzijde 
van het succes: ‘Het gevaar bestaat dat het over een paar jaar een yuppenwijk is geworden 
waar de meeste oorspronkelijke bewoners uit zijn verdwenen.’
 ’s Middags volgde het bezoek aan Culemborg met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
Het eerste wat hier opviel was de kwaliteit van het gerealiseerde ontwerp. Maar zoals bekend 
gaat het bij de Gouden Piramide vooral om de prestatie van de opdrachtgever. In dit geval was 
dat de gemeente. Die werd geprezen om de beslissing om een groot deel van een geplande 
stadsuitbreiding niet te laten doorgaan, zodat het schootsveld vanuit het fort als cruciaal  
element van de waterlinie onbebouwd bleef. Daarnaast viel deze opdrachtgever – net als 
Volkshuisvesting Arnhem overigens – op door het doorzettingsvermogen waarmee de  
continuïteit van het proces werd verzekerd. In Culemborg was dat vooral te danken aan de 
inzet en het enthousiasme van de verantwoordelijke wethouder. De jury bleef wel met een 
vraag zitten. De kwaliteit van het opdrachtgeverschap zit hem ook in het tegenspel dat aan de 
ontwerpers wordt geboden. Een jurylid: ‘Het lijkt er hier op dat de opdrachtgever de ontwerpers 
vooral de ruimte heeft willen geven. Dat past niet helemaal bij mijn visie op goed opdracht-
geverschap.’

De jury onderweg. Links: v.l.n.r. Nausicaa Marbe, Tracy Metz, Carolien Ligtenberg, Rudy Stroink, Olof Koekebakker,
Sylvia Karres, Addy Dritty, Frits van Dongen, Ad van der Aa. Rechts: bezoek Hollandse Waterlinie.
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Rotterdam aanzienlijk gecompliceerder waren dan in Culemborg, waar de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie door zijn aard eenduidiger is. Het deed niets af aan de waardering en bewondering 
voor dit geslaagde project.
 Uiteindelijk ging het dus tussen Volkshuisvesting Arnhem en ZUS. Voor die laatste betekende 
dit een flinke opmars. ZUS had zich in de voorronde immers als laatste bij de groep genomi-
neerden gevoegd. De presentatie die de jury die ochtend in Rotterdam had gekregen, had 
onmiskenbaar indruk gemaakt. Het enthousiasme en de dynamiek spatten er als het ware van 
af. Nogmaals kregen alle juryleden het woord – dit keer om te zeggen welke van deze twee 
overgebleven opdrachtgevers de prijs zou moeten krijgen. De uitkomst was duidelijk. Van de 
zeven juryleden kozen er vijf voor Volkshuisvesting Arnhem. De twee juryleden die de balans 
hadden laten doorslaan in de richting van Test Site Rotterdam, konden goed met deze uit-
komst leven.

Winnaar

Zo besloot de jury de Gouden Piramide 2013 voor gebiedsontwikkeling toe te kennen aan de 
woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem voor het project Modekwartier / 100%ModeXL. 
De prijs gaat daarmee naar een opdrachtgever die heeft laten zien te beschikken over de  
ingrediënten die cruciaal zijn voor inspirerend opdrachtgeverschap: bezieling en visie. De 
winnaar heeft een buitengewone prestatie geleverd door een oude volkswijk een nieuwe en 
naar verwachting zonnige toekomst te geven. Niet zozeer door fysieke ingrepen – die zijn 
opmerkelijk genoeg beperkt gebleven – maar vooral door met volharding een nieuw programma 
te implementeren dat is ontleend aan de mode, een thema dat al in de stad Arnhem besloten 
lag. Dat zowel de oude als de nieuwe bewoners de wijk in hun hart hebben gesloten, bewijst 
dat Volkshuisvesting Arnhem de formule heeft gevonden waarmee de stad weer tot bloei kan 
worden gebracht. Een uitgesproken voorbeeld van inspirerend opdrachtgeverschap. 

De jury in Loods 6. V.l.n.r. Nausicaa Marbe, Olof Koekebakker (secretaris), Carolien Ligtenberg, 
Rudy Stroink, Tracy Metz, Frits van Dongen (voorzitter), Sylvia Karres, Ad van der Aa, Andy Dritty.



Portretten
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Berry Kessels (Volkshuisvesting Arnhem)
Modekwartier / 100%ModeXL

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Simone van Es
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Bob van Twisk en Robert Linnekamp (gemeente Zaanstad)
Programma Inverdan

Sander Boom en Roeland Geertzen (gemeente Culemborg)
Nieuwe Hollandse Waterlinie
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George Brugmans (IABR), Elma van Boxel en Kristian Koreman (ZUS)
Test Site Rotterdam



Projecten 
Genomineerde inzendingen
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‘Station Klarendal’ op het kruispunt van de Sonsbeeksingel  
en de Klarendalseweg. Rechts de spoordijk.
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‘Als de plannen van het kabinet voor de woningcorporaties doorgaan, is dit straks niet meer 
mogelijk.’ Die onrustbarende boodschap kreeg de jury mee toen ze in Arnhem de wijk Klarendal 
bezocht, die de afgelopen tien jaar is getransformeerd tot het Modekwartier / 100%XL. Een brede 
taakopvatting was doorslaggevend voor het succes waarmee Volkshuisvesting Arnhem – met de 
onmisbare steun van de gemeente – de wijk op een indrukwekkende manier uit het slop heeft 
gehaald. De kwaliteit van het opdrachtgeverschap zit hem niet in de laatste plaats in de gelaagd-
heid ervan: het project heeft ook een culturele, maatschappelijke, economische en educatieve 
dimensie. Tegen deze achtergrond zijn de ruimtelijke en fysieke ingrepen zelfs beperkt gebleven. 
Waar wel werd gebouwd, gebeurde dat overigens met grote trefzekerheid. Met als huzarenstuk 
het verplaatsen van het voormalige stationspostkantoor naar Klarendal, waar het als ‘Station 
Klarendal’ meteen het brandpunt van de wijk werd.
 Als vele anderen koestert deze jury een gezond wantrouwen tegenover city branding, dat 
soms weinig meer voorstelt dan een door de afdeling marketing bedacht etiket zonder veel 
inhoud. Iets vergelijkbaars geldt voor het idee dat voor elke locatie een gouden toekomst zou 
zijn weggelegd, als men zijn kaarten maar op de ‘creatieve industrie’ zet. In het geval van 
Klarendal is de keuze van de mode als thema en speerpunt echter het tegendeel van een holle 
frase. Arnhem is al veel langer dé modestad van Nederland en Volkshuisvesting zag in dat er 
wel eens een latente behoefte zou kunnen bestaan aan een stadsdeel waar die mode zich bij 
uitstek manifesteert. 
 Door het aanspreken van deze verborgen kracht is een proces op gang gebracht dat de hele 
wijk enorm heeft vooruitgeholpen. Ook de oorspronkelijke bevolking, die waarschijnlijk weinig 
verwantschap voelde met de creatieve invasie, heeft gezien dat de gestage achteruitgang van 
de wijk in zijn tegendeel is omgebogen. Bovendien zijn er tal van ingrepen gepleegd waar de 
bewoners rechtstreeks baat bij hebben. Voorbeelden zijn de speeltuin, een centrum voor amateur-
theater en een studie naar de mogelijkheden om het woningbestand te verbeteren. Dat neemt 
niet weg dat het succes van Klarendal op termijn wel eens een keerzijde zou kunnen hebben. 
Dan zou kunnen dreigen wat wel het Jordaaneffect wordt genoemd: een oudere volkswijk die 
zo in de smaak valt dat welgestelde nieuwkomers de oude bewoners langzaam maar zeker  
verdringen.
 Maar dat is slechts een kleine kanttekening bij een indrukwekkend project, dat alleen tot 
stand kon worden gebracht door een opdrachtgever die visie paart aan bezieling. Volkshuisvesting 
Arnhem heeft laten zien dat het op basis van programmatische uitgangspunten mogelijk is een 
wijk er weer helemaal bovenop te helpen, en wel op een manier dat zowel de oorspronkelijke 
bewoners als de ‘culturele’ nieuwkomers – en uiteindelijk de hele stad – er profijt van hebben.

Volkshuisvesting Arnhem Modekwartier / 
 100%ModeXL in Arnhem

Winnaar

Ruimtelijk ontwerp K3 Architectuur, NEXIT, maak<architectuur, Hoogte Twee Architecten, VARIX, Gemeente Arnhem, Suzanne Mulder 
Planvorming en realisatie 2005 – 2013

De Hommelse Poort geeft toegang tot de wijk Klarendal.
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Klarendal is een Arnhemse stadswijk die dicht tegen de  

binnenstad aan ligt. Vanaf de jaren zestig ging deze levendige 

volkswijk zienderogen achteruit. Als Klarendal in die tijd in 

het nieuws kwam, dan was dat bijna altijd vanwege drugs-

overlast, schietpartijen en andere vormen van criminaliteit. 

De situatie verslechterde zo dat de gemeente, bewoners-

groepen en de woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem 

besloten samen in actie te komen. De gemeente zegde toe 

de wijk beter schoon te houden, de politie ging strenger 

handhaven en Volkshuisvesting nam de voorbereiding op 

zich van maatregelen om de wijkeconomie te verbeteren. 

 Bij dat laatste ontstond al snel het idee om economische 

impulsen te verbinden met de creatieve sector. In Klarendal 

woonden al veel kunstenaars en studenten van ArtEZ.  

De modeopleiding van deze hogeschool van de kunsten 

staat in hoog aanzien en het lag voor de hand om de mode-

sector aan te grijpen om Klarendal er weer bovenop te helpen. 

Inmiddels wordt Arnhem beschouwd als dé modestad van 

Nederland.

 Terwijl de gemeente zorgde voor een hoogwaardige 

herinrichting van de openbare ruimte, richtte het investe-

ringsprogramma van Volkshuisvesting zich op het aankopen 

en verbeteren van panden in de ooit bloeiende winkelstraten 

van Klarendal: de Klarendalseweg en de Sonsbeeksingel.  

Na de opknapbeurt werden de panden verhuurd aan (begin-

nende) modeontwerpers, die beneden hun atelier konden 

inrichten en boven konden wonen. 

 Aanvankelijk was één iconisch nieuw gebouw voorzien 

op de plek die het brandpunt van de wijk moest worden, op 

het kruispunt van de Klarendalseweg en de Sonsbeeksingel. 

Maar al snel deed zich een gelegenheid voor die nog veel 

mooier was. Toen bleek dat het oude stationspostkantoor 

moest wijken voor een uitbreiding van het aantal trein-

sporen, werd het plan opgevat om het monumentale gebouw 

te verplaatsen naar Klarendal. Nadat het in 125 stukken was 

gezaagd, is het weer in elkaar gezet als Station Klarendal. 

Het biedt nu onderdak aan café-restaurant Goed. Op de 

bovenverdiepingen bevindt zich het Monsteratelier, waar 

kennis over de mode wordt uitgewisseld en waar leerlingen 

van het ROC Rijn-IJssel zich voorbereiden op het vak van 

coupeuse. In het noorden van de wijk is een tweede brand-

punt gecreëerd. De voormalige Menno van Coehoornkazerne 

is hier getransformeerd tot Cultuurkazerne Klarendal, met 

onder meer een theater en ruimten voor creatieve cursussen. 

 Toen rond 2008 de doelstellingen van het project  

goeddeels bereikt waren, werd het nog immer aanwezige 

momentum aangewend om de lat nog weer hoger te leggen. 

Modekwartier / 100%Mode, zoals het aanvankelijk heette, 

werd Modekwartier / 100%ModeXL. Besloten werd om het 

aantal van 25 ateliers te verdubbelen en om naast Station 

Klarendal een hotel te bouwen. Hotel Modez is ontworpen 

door architectenbureau NEXIT, terwijl de kamers zijn inge-

richt door dertig verschillende designers onder leiding van 

de bekende mode-illustrator Piet Paris. In diezelfde periode 

ging in een bestaand gebouw aan de Sonsbeeksingel de 

Mode Incubator van start: een centrum dat de mode-

ontwerpers in Klarendal bijstaat in het ondernemerschap. 

 Door de aard van de opgave was het van het begin af 

aan duidelijk dat het Modekwartier alleen tot stand zou 

kunnen komen via een dynamisch en organisch proces. 

Daarbij horen geen blauwdrukken – wel een uitgesproken 

visie. Centraal in de organisatie staat het Wijkplatform,  

dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van Volkshuis-

vesting, de bewonersorganisaties, de gemeente en andere 

instanties. Aan het Wijkplatform is een Economische Tafel 

verbonden, waar economische kwesties worden doorge-

sproken. Hieraan wordt onder meer deel genomen door de 

Kamer van Koophandel en de ondernemersvereniging DOCKS 

(waarvan het lidmaatschap als verplichting is opgenomen 

in de huurcontracten). Voor de dagelijkse gang van zaken 

hadden de gemeente en Volkshuisvesting een projectbureau 

in het leven geroepen. Daar vond ook de selectie van de 

huurders plaats, na advies van een brancheringscommissie 

die kandidaten toetste op ondernemerschap en creativiteit 

(waarbij nu ook ruimte is voor creatieve bedrijven in andere 

sectoren dan alleen de mode). Inmiddels zijn de taken  

van het projectbureau overgenomen door ondernemers-

vereniging DOCKS. 

Situatie
A Station Klarendal
B Hommelse Poort
C Sonsbeeksingel
D Klarendalseweg
E Hotel Modez
F Molen
G  Cultuurkazerne  

Klarendal

LINKS RECHTS
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COEHOORNKAZERNE
Kunstbedrijf Arnhem
/Huis van Puck
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Klarendal. Links de spoordijk en midden boven Station Klarendal.
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1 – 3 Modeateliers
 4  Station Klarendal
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 1 – 3  De Cultuurkazerne Klarendal heeft onder meer een theater 
en ruimten voor creatieve cursussen. 

 4 – 5  NEXIT, Hotel Modez 

2

1
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Op een prachtige manier is in Culemborg het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
beleefbaar gemaakt. Een even doeltreffend als eigentijds landschapsontwerp heeft ervoor 
gezorgd dat het fort Werk aan het Spoel een publiekstrekker vanjewelste is geworden. 
Overigens vertellen de forten maar een deel van het verhaal. Bij een fort hoort een schootsveld, 
ofwel een leeg, onbebouwd landschap. Het is juist die combinatie van het fort met het lege 
landschap, met daarin nog een aantal verspreid staande militaire objecten als bunkers en  
een kogelvanger, die het Culemborgse project zo bijzonder maakt.
 Bij inzendingen die meteen opvallen door de kwaliteit van het ontwerp moet men zich de 
vraag stellen welk aandeel de opdrachtgever in het succes heeft gehad. In Culemborg bleken de 
ontwerpers zo veel ruimte te hebben gekregen, dat de jury er niet van overtuigd is geraakt dat 
de gemeente altijd voldoende tegenspel heeft geboden. Dat neemt niet weg dat de opdracht-
gever zijn rol in tal van opzichten op een voorbeeldige manier heeft vervuld. Zo durfde het 
gemeentebestuur het aan om een geplande nieuwbouwwijk voor een groot deel niet te laten 
doorgaan. Van een crisis was op dat moment nog geen sprake, de woningmarkt bloeide nog volop. 
Doorslaggevend was het inzicht dat het schootsveld rondom het fort onbebouwd moest blijven. 
 Op een kordate manier schiep de opdrachtgever vervolgens de voorwaarden om het project 
tot een succes te maken. Er werd gezorgd voor een degelijke financiële basis en op advies van 
het landelijk kwaliteitsteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie koos de gemeente voor jonge, 
beloftevolle ontwerpers van wie op dat moment nog weinig werken waren gerealiseerd. 
Daarbij mag niet worden onderschat hoe waardevol het is als er iemand is die het enthousiasme 
en de dadendrang van de opdrachtgever personifieert. In het geval van Culemborg was dat 
wethouder Roeland Geertzen, die het project al vanaf 2006 in zijn portefeuille heeft.
 Bijna elke inzending voor de Gouden Piramide vermeldt wel dat bewoners en andere 
betrokkenen een stem hebben gehad in het project. In Culemborg was dat meer dan een verplicht 
nummer. Zo honoreerde de gemeente het voorstel van het burgerinitiatief Stichting Werk aan 
het Spoel om van het fort een actieve ontmoetingsplek te maken. In het verdere traject werd de 
stichting een volwaardig partner in het ontwerpteam dat de architecten aanstuurde, en in het 
inrichtingsteam dat de uitvoering begeleidde. 
 De jury stond voor de vraag of het zichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan 
worden aangemerkt als gebiedsontwikkeling. Het antwoord is ja. Het is weliswaar eenduidiger 
en minder gecompliceerd dan de andere genomineerde projecten, maar het is onomstreden  
dat het project in Culemborg aanzienlijke waarde heeft toegevoegd aan het landelijk gebied. 
De manier waarop het publiek het project heeft omarmd, is daarvan het onmiskenbare bewijs. 

Gemeente Culemborg Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in Culemborg
Ruimtelijk ontwerp RAAAF | Atelier de Lyon, Gent&Monk Architecten, Restauratiearchitectuur BBM, RPS-BCC  
Planvorming en realisatie 2002 – 2012
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Kort na de millenniumwisseling nam de gemeente 

Culemborg het besluit om een van de geplande stadsuit-

breidingen voor het grootste deel niet te laten doorgaan. 

De reden was dat men zich bewust was geworden van de 

cultuurhistorische betekenis van het open landschap ten 

westen van de stad. Gedurende een periode van anderhalve 

eeuw had het gediend als schootsveld van het fort Werk 

aan het Spoel, een onderdeel van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Het fort was in het begin van de negentiende 

eeuw gebouwd om de sluis te verdedigen waarmee de  

polders vanuit de Lek onder water konden worden gezet. 

De belangstelling voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie was 

sterk gegroeid nadat er in 1999 een Nationaal Project van 

was gemaakt, met als doel de Waterlinie – die zich uitstrekt 

van Muiden tot de Biesbosch en een totale lengte heeft van 

85 kilometer – zo goed mogelijk te herstellen en beleefbaar 

te maken. 

 De beslissing om het schootsveld onbebouwd te laten, 

werkte als een katalysator. Door het opgeven van een 

nieuwbouwwijk was het meer dan de moeite waard om 

ook in Culemborg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie iets 

bijzonders te maken. Als eerste kwam het fort in beeld.  

Na het vertrek van de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EOD), die er jarenlang was gehuisvest, was het 

ernstig in verval geraakt en vervolgens in bezit genomen 

door rivaliserende groepen krakers. 

 De ambities van de gemeente reikten verder dan het 

laten uitvoeren van een zorgvuldige restauratie. Het fort 

zou ook echt gebruikt moeten worden en de gedachten 

gingen uit naar een culturele en recreatieve functie. Op een 

oproep om met ideeën te komen, werd onder meer gerea-

geerd door een groep bewoners die zich hadden verenigd in 

de Stichting Werk aan het Spoel (SWS). Hun voorstel om 

van het fort een plek te maken voor wekelijkse activiteiten 

op het gebied van natuur en cultuur, had tot gevolg dat de 

gemeente aan de stichting vroeg om een ondernemingsplan 

te maken. Dat bleek vervolgens prima te kunnen worden 

gekoppeld aan een plan dat was ingediend door een horeca-

ondernemer: De Veldkeuken. Het legde de basis voor een 

lange en intensieve samenwerking met de stichting en  

De Veldkeuken, die als medeopdrachtgevers een volwaardige 

plaats kregen in het ontwerpteam (en daarna ook in het 

inrichtingsteam).

 Bij de ontwikkeling van haar plannen kreeg de gemeente 

steun van het landelijke kwaliteitsteam van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. Van dit team kwam onder meer het 

advies om voor het project jonge, veelbelovende ontwerpers 

aan te zoeken, wat resulteerde in de keuze voor land-

schapsarchitect Ronald Rietveld (RAAAF) en kunstenaar 

Erick de Lyon (Atelier de Lyon). Voor het fort stelden zij een 

vorm van land art voor: een grassculptuur die refereert aan 

de vormen van het fort, de fortwallen en de inundatiesluizen 

en die zichtlijnen biedt naar belangrijke elementen in de 

omgeving. Aan de noordkant is dat onder meer de rivier de 

Lek, in het zuiden zijn het de bunkers en de kogelvanger die 

verspreid in het schootsveld staan. Het ontwerp verwijst 

naar het verleden zonder historiserend te zijn.

 Op een paar kilometer afstand van het fort ligt rond de 

Molenkade de tweede locatie van het project. Hier is het 

zichtbaar maken van de inundatievelden geïntegreerd met 

een voorziening voor waterberging (het omliggende gebied 

heeft regelmatig te kampen met wateroverlast). Naast de 

A2 is een plas gegraven, met langs de randen natuuront-

wikkeling met moeras, nat grasland en grienden. Dit onder-

deel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 

gebiedsbeheerders: Staatsbosbeheer en het waterschap 

Rivierenland. De spectaculaire entree voor de wandelroute 

door het gebied is een doorgezaagde bunker. 

 In de relatie van de opdrachtgever met de ontwerpers 

stonden de formele rollen niet op de voorgrond. De ont-

werpers, die ook de regie hadden over de ruimtelijke kwali-

teit, bleven in de uitvoeringsfase en bij de daaropvolgende 

nazorg nauw bij het project betrokken. Volgens de 

opdrachtgever heeft dit sterk bijgedragen aan de hoge  

kwaliteit van de detaillering. 

 Inmiddels heeft het publiek het project enthousiast 

omarmd. Het fort Werk aan het Spoel, dat grotendeels 

wordt gerund door vrijwilligers van de SWS, is in korte tijd 

een trekker van formaat geworden. Bij mooi weer is het er 

flink druk en de activiteiten als concerten, theater- en film-

voorstellingen in de openlucht worden goed bezocht. 

Kunstenaars kunnen voor een of meer maanden een atelier 

huren in de gerestaureerde fortwachterswoning. Er is één 

opvallend nieuw bouwwerk toegevoegd: het Forthuis 

(Gent&Monk Architecten), dat onderdak biedt aan het  

restaurant van De Veldkeuken.

Fort Werk aan het Spoel
Plangebied Nieuwe Hollandse Waterlinie Culemborg

 

waterdikes and cays, 
west side

primararly resistance line inundation polders entrances

fortresses bunkers waterworks Accesses dikes and cays 
east side 

east waterbarreer

Situatie
A  Fort Werk aan het Spoel
B  Schootsveld
C  Kogelvanger
D  Inundatiesluis
E  Inundatiekanaal
F  Bunkers
G  A2
H  De Lek
I Doorgezaagde Bunker 599
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 1 – 2 Fort Werk aan het Spoel

RAAAF | Atelier de Lyon,  
ontwerp Werk aan het Spoel
A Forthuis
B Amfitheater
C Lekdijk
D Fortwachterswoning
E Bomvrije gebouwen
F Landart voormalige Inundatiesluis
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 1 – 2 Bunkers en gebouwen aan de Diefdijk
 3   Kogelvanger
 4  Doorgesneden Bunker 599 aan de Diefdijk
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Wie tegenwoordig het station van Zaandam verlaat en op een soepele en vanzelfsprekende 
manier naar het stadscentrum wordt geleid, kan zich moeilijk voorstellen hoe het er tien jaar 
geleden uitzag: een verrommeld stationsgebied, een drukke verkeersweg als barrière en een 
onaantrekkelijke openbare ruimte. De forse ingreep die er sindsdien heeft plaatsgevonden, was 
in zekere zin uit wanhoop geboren. Maar ook vanuit een situatie van wanhoop is er moed voor 
nodig om als opdrachtgever hoog in te zetten. Het gemeentebestuur van Zaanstad heeft die 
moed getoond.
 Ook de keuze van de ontwerper getuigde van durf. Sjoerd Soeters is het tegendeel van een 
anonieme architect – een man die de controverse niet uit de weg gaat. Soeters is bovendien een 
ontwerper die met Mariënburg in Nijmegen al had laten zien dat hij een lastige stedenbouw-
kundige opgave – ook daar ging het om een winkelgebied met verschillende niveaus – trefzeker 
tot een oplossing kan brengen. Het Programma Inverdan in Zaandam is evenzeer een steden-
bouwkundige prestatie van formaat. Door veel verschillende functies samen te brengen op een 
relatief beperkte oppervlakte, is het nieuwe stadshart zowel stedelijker als levendiger gemaakt. 
Wel ontbreekt hier en daar de finishing touch en moet het plandeel aan de westkant van het 
station nog bijna helemaal worden uitgevoerd.
 De grootste beloning voor de opdrachtgever en de ontwerpers is dat de Zaankanters, zoals 
de bewoners van Zaanstad worden genoemd, erg zijn te spreken over het resultaat. De aantallen 
bezoekers zijn flink toegenomen. Het vernieuwde centrum van Zaandam is zelfs een toeristische 
trekpleister geworden waar Chinese bezoekers zich graag tegen de achtergrond van een uitver-
groot Zaans huis laten fotograferen. Dit succes heeft alles te maken met de onorthodoxe beeldtaal 
die voor het Programma Inverdan is gekozen, en die weer eens laat zien dat Soeters, zoals hij 
bij het jurybezoek zelf opmerkte, niet bang is om voor ‘architectonisch populist’ te worden  
uitgemaakt. De jury onthoudt zich van dergelijke kwalificaties, maar ze stelt wel vast dat een 
architectuur die zich alleen manifesteert als een pastiche van de regionale bouwcultuur weinig 
diepgang heeft. Dat past overigens wel weer bij een project met een sterk commerciële inslag. 
Daartegen bestaat weinig bezwaar, ware het niet dat gebiedsontwikkeling voor een stadscentrum 
eigenlijk waarden zou moeten toevoegen die verder gaan dan een op zich geslaagde enscenering 
met een reeks decorstukken. De gemeente Zaanstad had zich wat dit betreft ambitieuzer kunnen 
tonen.
 Dat neemt niet weg dat de opdrachtgever lof verdient voor de cruciale beslissingen die tot 
het Programma Inverdan hebben geleid: allereerst het besluit om een veel betere verbinding tot 
stand te brengen tussen het centrum en het westelijk stadsdeel, en vervolgens het lef om te kiezen 
voor een uitgesproken Zaanse identiteit, waardoor Zaandam een heel herkenbaar stadshart 
heeft gekregen.

Gemeente Zaanstad Programma Inverdan  
in Zaandam
Ruimtelijk ontwerp Soeters Van Eldonk architecten, WAM Architecten, Dok architecten, Nunc architecten, Scala Architecten, 
Butzelaar Van Son Architecten, Döll Atelier voor bouwkunst, Geurst & Schulze architecten, Heren 5 architecten, Simon Sprietsma 
Planvorming en realisatie 1999 – 2012

De opgetilde stadsstraat (de Buiging) met daarachter het  
nieuwe stadhuis (Soeters Van Eldonk architecten) 
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Tegen het einde van de afgelopen eeuw was het centrum 

van Zaandam het tegendeel van een prettig verblijfsgebied. 

Het spoor en de Provincialeweg waren lastige barrières, het 

waaide er bijna altijd en de belangrijkste winkelstraat, de 

Gedempte Gracht, was ongezellig en onoverzichtelijk.  

Er werd minder besteed, het winkelaanbod liep terug en  

de economische ontwikkeling bleef achter bij het landelijk 

gemiddelde.

 Bij de gemeente Zaanstad, waartoe Zaandam behoort, 

drong het besef door dat alleen een rigoureuze ingreep het 

centrumgebied er weer bovenop zou kunnen helpen. Met dit 

oogmerk werden onder aanvoering van de toenmalige burge-

meester Ruud Vreeman een ontwikkelingsperspectief en 

een masterplan gemaakt. De naam ‘inverdan’ die aan het 

project werd verbonden, is Oudzaans voor ‘verborgen’ of 

‘uit het zicht’. 

 Het doel van Programma Inverdan was drieledig. Om te 

beginnen moest er een ruimtelijke samenhang tot stand 

worden gebracht tussen de Zaan, het centrum, de stations-

omgeving en het gebied ten westen van het station. 

Daarnaast werd ingezet op een versterking van de sociale 

en economische structuur, toegespitst op de functies 

wonen, werken en voorzieningen. De derde doelstelling 

was het creëren van een aangenaam verblijfsklimaat met 

een herkenbare identiteit. Het programma omvat intussen 

onder meer 2600 woningen, 23.000 m2 winkels, 60.000 m2 

kantoren (inclusief een nieuw stadhuis), een busstation, 

een ‘cultuurcluster’, hotels, een ondergrondse parkeergarage, 

twee brede scholen en een bioscoopcomplex – dit alles in 

een hoge dichtheid. 

 Het stedenbouwkundig plan is van architect en steden-

bouwkundige Sjoerd Soeters, die ook als supervisor optreedt. 

Een cruciaal onderdeel van zijn ontwerp is een opgetilde 

stadsstraat (de Buiging) waarmee voetgangers en fietsers 

over het spoor en de drukke Provincialeweg worden geleid. 

Een ander opvallend element is het terugbrengen van water 

in de winkelstraat. De groene oever verwijst naar een tradi-

tionele Zaanse gracht met overtuinen. Met uiteenlopende 

middelen heeft Soeters het openbare gebied zo intiem 

mogelijk willen maken. De opgetilde stadsstraat is aan 

weerszijden bebouwd en door de ruimte enigszins te laten 

zigzaggen, ontstaan er steeds wisselende perspectieven. 

 Bij een groot deel van de nieuwbouw zijn de verwijzingen 

naar de traditionele Zaanse architectuur onmiskenbaar.  

Het opvallendst zijn wat dit betreft het door Soeters zelf 

ontworpen stadhuis, dat het aanzien heeft van een reeks 

uitvergrote Zaanse huisjes, en een hotel (architect Wilfried 

van Winden), dat eruitziet als een collage van Zaanse gevel-

tjes. De architecten voor de verschillende onderdelen werden 

geselecteerd via een uitgebreide procedure. Om te beginnen 

maakte de projectontwikkelaar een longlist, waar een  

commissie (met een stedenbouwkundige van de gemeente, 

de programmamanager, een afgevaardigde van de welstand 

en supervisor Soeters) een shortlist aan ontleende. Nadat de 

ontwerpers op die shortlist in de gelegenheid waren gesteld 

om hun voorstellen toe te lichten, werd een keuze gemaakt. 

In de daaropvolgende ontwerpfase trokken alle opdracht-

gevers en ontwerpers zo veel mogelijk gezamenlijk op.  

Zo konden, onder begeleiding van de supervisor, de ont-

werpen optimaal op elkaar worden afgestemd, wat weer 

ten goede kwam aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 

 Om een breed draagvlak te verkrijgen werden groepen 

belanghebbenden vanaf het begin bij de ontwikkeling en 

uitvoering van de plannen betrokken. Zo kwam het master-

plan tot stand via sessies waaraan ook de marktpartijen 

deelnamen. Bewoners aan beide zijden van het spoor konden 

hun stem laten horen in klankbordgroepen. En het ontwerp 

van de gracht werd begeleid door werkateliers waaraan 

zowel bewoners als ondernemers deelnamen. 

 Overigens is de crisis ook voor Programma Inverdan 

niet zonder gevolgen gebleven. Het aantal vierkante meters 

kantoorruimte moest worden teruggebracht, appartementen 

werden vervangen door grondgebonden woningen en  

sommige onderdelen van de geplande infrastructuur zijn 

geschrapt. Voor het plandeel ten westen van het station, 

waarvan de uitvoering nog moet beginnen, is de strategie 

aangepast. Zo is er meer ruimte gekomen voor initiatieven 

van onderaf. Ook zijn de publieke en private investeringen 

van elkaar losgekoppeld, zodat alvast een begin kan worden 

gemaakt met de openbare ruimte, ook al laten de private 

ontwikkelingen nog op zich wachten.

Oude (boven) en nieuwe situatie
A Station 
B Stadhuis
C Opgetilde stadsstraat
D Gedempte Gracht
E Intell hotel

Station Zaandam voor de transformatie

A
B

C

D

E
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1  WAM Architecten, hotel Intell
2   De vernieuwde Gedempte Gracht
3  Terrassen en winkels onder de opgetilde stadsstraat 
4  Het nieuwe busstation ligt onder het stadhuis
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1 De vernieuwde Gedempte Gracht
2   De Gedempte Gracht in 1988
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Door de al jaren durende vastgoedcrisis is de gebiedsontwikkeling zoals we die gewend waren 
grotendeels stil komen te vallen. Juist de leegstand die het gevolg is van stagnerende projecten 
blijkt een vruchtbare humuslaag op te leveren voor een nieuw soort gebiedsontwikkeling: van 
onderen op, zonder blauwdruk, gevoed door een tamelijk losse verzameling van lokale initiatieven 
en niet ingebed in grote institutionele kaders. Het project Test Site Rotterdam, ontwikkeld door 
het bureau ZUS in samenwerking met de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 
(IABR), levert daarvan een indringend bewijs. 
 Bij deze nieuwe vormen van ‘spontane’ gebiedsontwikkeling laten initiatiefnemers zich  
weinig gelegen liggen aan de gebruikelijke rolverdeling. ZUS ziet zichzelf ook als gebruiker, 
ontwerper en regisseur. Overigens kan het bureau wel degelijk worden aangemerkt als 
opdrachtgever – zeker als we het afmeten aan de kern van het opdrachtgeverschap: het samen-
brengen van gebruik en gebouw c.q. locatie. Zie hoe ze van het Schieblock, ooit een desolaat 
leegstaand kantoorgebouw, een bruisende plek in de stad hebben gemaakt. Met een reeks van 
vergelijkbare interventies is nieuw leven ingeblazen in een gebied waarvan duidelijk was gewor-
den dat de gemeentelijke plannen voor een Central District vooralsnog te hoog gegrepen waren. 
 Een ander in het oog springend onderdeel is de Luchtsingel, die laat zien dat het maken van 
fysieke verbindingen ook bij deze ‘nieuwe’ gebiedsontwikkeling van essentieel belang kan zijn. 
Eind 2013 moet de Luchtsingel klaar zijn en dan zal blijken of het gelukt is om de barrière tussen 
het noordelijk stadsdeel en het centrum te slechten. 
 Bij deze nieuwe, lossere vormen van gebiedsontwikkeling is de bestendigheid een onzekere 
factor. Test Site Rotterdam wordt in sterke mate gedragen door het enthousiasme, het vakman-
schap en de volharding van de beide partners van ZUS: Elma van Boxel en Kristian Koreman. 
Dat het project meer aan personen is gebonden dan aan instituties, past bij gebiedsontwikkeling 
met een sterk spontaan karakter. Daartegenover staat een grotere kwetsbaarheid. Als Van Boxel 
en Koreman zouden vertrekken, dan zou dat het voortbestaan van het programma waarschijnlijk 
ernstig in gevaar brengen. 
 Deze kanttekening neemt niet weg dat de jury vol bewondering is over datgene wat met 
bescheiden middelen in dit deel van Rotterdam teweeg is gebracht. ZUS heeft laten zien dat het 
beschikt over de kwaliteit die misschien wel de belangrijkste is voor goed en succesvol opdracht-
geverschap: het onderkennen van de verborgen mogelijkheden en kwaliteiten van een gebied. 
Vervolgens hebben ZUS en de IABR de niet geringe prestatie geleverd om de meeste plannen 
gerealiseerd te krijgen, vooral ook door het vermogen anderen te mobiliseren. Tot aan de  
bevolking toe, die het plan voor de Luchtsingel na een succesvolle campagne beloonde met het 
winnen van het Rotterdams Stadsinitiatief en het daarbij behorende grote geldbedrag. 

ZUS, in samenwerking met de Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam Test Site Rotterdam
Ruimtelijk ontwerp ZUS Planvorming en realisatie 2008 – 2014

Schieblock met de Luchtsingel over de Schiekade
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In 2001 trokken Elma van Boxel en Kristian Koreman met 

hun pas opgerichte bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) 

als kraakwacht in een leegstaand kantoorgebouw bij het 

Hofplein in Rotterdam. Het gebouw stond in een gebied 

dat weliswaar veel verouderde kantoorpanden telde, maar 

dat door zijn strategische ligging een grote ontwikkelings-

potentie had. Dat vond althans de gemeente, die een  

ambitieus plan voor een Central District van internationale 

allure liet maken. Tussen het spoor en het Weena was een 

gemengd programma voorzien van woningen, voorzieningen 

en niet minder dan 500.000 m2 kantoren. Alle bestaande 

bebouwing zou hiervoor moeten worden gesloopt. Maar het 

ging allemaal veel minder vlot dan de gemeente had 

gehoopt, zeker toen zich de eerste tekenen van de vastgoed-

crisis aandienden. Voor ZUS was het aanleiding niet alleen 

in actie te komen tegen de voorgenomen sloop van ‘hun’ 

gebouw, maar ook om de aanzet te geven tot een alterna-

tieve ontwikkelingsstrategie volgens het principe van  

‘permanente tijdelijkheid’. De bestaande bebouwing,  

eigenaren en ondernemers vormden daarbij de basis.  

ZUS haalde zijn eerste succes binnen toen het voor het 

Schieblock, zoals het eigen kantoorgebouw was gaan heten, 

van de eigenaar en de gemeente de ruimte kreeg om voor 

een periode van vijf jaar een businesscase te ontwikkelen.

 Vanuit de overtuiging dat overal kansen liggen om  

allianties met andere partijen te sluiten, was ZUS in de  

tussentijd samenwerking aangegaan met de Internationale 

Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Voor de vijfde 

IABR, in 2012, werd ZUS een van de curatoren. De ontwik-

keling van het Schieblock en omgeving vormde het materiaal 

voor een van de laboratoria die door de biënnale waren 

opgezet om te werken aan concrete stedelijke opgaven.  

De IABR had drie van zulke Test Sites; de andere twee 

bevonden zich in São Paulo en Istanboel. 

 Het Schieblock is de vanzelfsprekende spil van Test Site 

Rotterdam. Nadat het gebouw door ZUS en CODUM (een 

ontwikkelaar die zich heeft gespecialiseerd in het transfor-

meren van leegstaande kantoorgebouwen) was herontwik-

keld, vestigden zich op de kantoorverdiepingen tal van  

creatieve ondernemingen. De plint werd tot leven gewekt 

met publieksfuncties als een podium voor stadscultuur, een 

kookwerkplaats, de infoshop van Archiguides en Groos, een 

concept store met Rotterdamse producten. Boven op het 

Schieblock werd een ‘dakakker’ aangelegd waar groenten 

en fruit worden verbouwd.

 De ruimtelijke drager van de gebiedsontwikkeling van 

Test Site Rotterdam is een nieuwe route voor voetgangers 

tussen het Centraal Station en de Hofbogen (de voormalige 

Hofpleinlijn). De route, die eind 2013 klaar moet zijn, gaat 

op twee plaatsen dwars door de bestaande bebouwing heen. 

Bij het Schieblock gaat het voetpad langs een monumentale 

trap omhoog, om in oostelijke richting verder te gaan als 

‘Luchtsingel’. Het project werd in eerste instantie bekostigd 

door middel van crowdfunding; iedereen kon (en kan) voor 

25 euro een plank kopen met daarop zijn naam (of een andere 

tekst). In 2012 kozen de Rotterdammers de Luchtsingel 

bovendien als winnend ‘stadsinitiatief’, wat een extra  

bijdrage van de gemeente opleverde van vier miljoen euro.

 Inmiddels zijn in het kader van Test Site Rotterdam tal 

van projecten tot stand gekomen. Naast de eerdergenoemde 

functies in en op het Schieblock, zijn dat onder meer het 

terras Biergarten en de ambachtelijke werkplaats voor 

stadsinrichting Fabrique Urbaine. De Delftsehof, tot voor 

kort een desolaat parkeerterrein tussen achterkanten van 

gebouwen, is opgefleurd met leiplatanen die afkomstig zijn 

van het Weena, waar ze als gevolg van een herinrichting 

overbodig waren geworden. Boven op de Hofbogen bevindt 

zich een evenementendak met uitzicht over de stad, waarop 

onder andere theatergroep Wunderbaum voorstellingen 

verzorgt. En voor de Dag van de Architectuur in 2013 werden 

voor de Hofpoort (de voormalige Shelltoren aan het Hofplein, 

tegenover het Schieblock) ‘hypertijdelijke’ programma’s 

ontwikkeld.

 Kenmerkend voor de werkwijze van Test Site Rotterdam 

is dat ZUS verschillende rollen in zich verenigt. Van Boxel 

en Koreman zijn tegelijk opdrachtgever-ontwikkelaar,  

ontwerper en gebruiker. Maar bovenal zijn ze de regisseurs 

die voortdurend op zoek zijn naar brede allianties voor 

nieuwe programma’s. Bij de projecten ziet ZUS ontwerp, 

financiering en alliantievorming steeds als een integrale 

opgave. Inmiddels is rond Test Site Rotterdam een netwerk 

van disciplines ontstaan, die in verschillende constellaties 

samenwerken.

Situatie
A Schieblock
B Delftsehof
C Delftse Passage
D Centraal Station
E Luchtsingel
F Hofpoort
G Hofbogen / Mini Mall
H Pompenburger Park

D

C B A E

E
E

F H

G

D

Schieblock met de Luchtsingel over de Schiekade
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 1  De plint van het Schieblock
 2, 4  De dakakker
 3  Delftsehof met de Biergarten en de herplaatste leiplantanen

Axonometrie Schieblock
A Bar / Depandance
B Winkel
C Luchtsingel
D Dakpaviljoen
E Heemtuin
F Moestuin

A

B C

F

D
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1  De ‘Delftse Passage’ als onderdeel van de nieuwe  
looproute tussen het Centraal Station en de Luchtsingel

2  Situatie voor de doorbraak
3  Luchtsingel over de Schiekade
4   De Luchtsingel begint aan de achterzijde van  

het Schieblock
5   Theater Wunderbaum op het dak van de Hofbogen
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Elf overige inzendingen
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Juryoordeel

De vraag naar betere huisvesting 
van de scholen voor beroeps-
onderwijs in Dordrecht leidde tot 
het idee van een ‘leerpark’. Geen 
grote anonieme leerfabrieken 
meer, maar een stadsbuurt waar 
het leren samen opgaat met  
werken en wonen. En passant 
zou zo’n leerpark een doeltref-
fend antwoord zijn op het nega-
tieve imago van het beroeps-
onderwijs op de mbo’s en vmbo’s. 
Als locatie voor het Leerpark werd 
een herstructureringsgebied in de 
bestaande stad gekozen, gelegen 
aan de randweg N3.
 Voor de realisatie van zo’n  
leerpark richtten de gemeente 
Dordrecht en ROC Da Vinci College 
de Coöperatie Ontwikkeling 
Leerpark u.a. op. Via een Europese 
aanbesteding selecteerde de  
coöperatie in 2004 Heijmans 
Vastgoed / Proper-Stok als  
ontwikkelaar, op basis van een 
risicodragende design & build-
opgave. De langdurige en inten-
sieve aanbestedingsprocedure 
resulteerde in een geheel nieuw 
stedenbouwkundig plan (van  
het bureau West 8), met meer 

functiemenging en een sterke 
nadruk op de openbare ruimte. 
Dat laatste leidde onder meer  
tot de keuze voor een park in het 
centrum van het plangebied.
 Bij het ontwerp gold de ‘mense-
lijke maat’ als uitgangspunt. 
Grote bouwvolumes werden  
vermeden en de verschillende 
bestemmingen kregen zo veel 
mogelijk een adres aan de straat. 
Naast drie scholen (een ROC  
en twee vmbo’s) omvat het  
programma 450 woningen en  
een aantal onderwijsleerbedrijven, 
waaronder een grand café, een 
garage, een kapper annex 
schoonheidssalon, een media-
centrum en een werkplaats van 
de brandweer. Met deze onder-
wijsleerbedrijven wordt de 
afstand tussen de theorie van de 
schoolklas en de praktijk letterlijk 
zo klein mogelijk gemaakt.
 Een van de opvallendste onder-
delen van het Leerpark is de 
Duurzaamheidsfabriek. Onder-
nemers en investeerders krijgen 
hier de kans om op gebieden als 
technologie, energietransitie en 
energie-efficiency duurzame 

innovaties te ontwikkelen, in 
nauwe samenwerking met 
docenten en studenten. De 
Duurzaamheidsfabriek had een 
primeur met de eerste 4D-gevel, 
samengesteld uit roterende 
modules die drie dingen kunnen: 
zonne-energie opwekken, fijn-
stof afvangen en reclame tonen.
 Bij de keuze van de architecten 
is er welbewust naar gestreefd 
om – naast enkele ervaren scholen-
bouwers – ook jonge ontwerpers 
een kans te geven. De projectont-
wikkelaar greep de gelegenheid 
aan om het project eveneens in 
handen te geven van een jong 
team, dat werd gecoacht door 
het senior management van 
Heijmans Vastgoed / Proper-Stok. 

Aan het Leerpark in Dordrecht ligt een vernieuwend en inspirerend concept ten grondslag om het onderwijs 

ruimtelijk te integreren met andere functies als wonen en werken. Dit bood onder meer bijzondere 

mogelijkheden voor leerwerkbedrijven. Met de ‘Duurzaamheidsfabriek’ als centraal onderdeel is het 

bovendien een van de weinige ingezonden projecten waarbij het streven naar duurzaamheid een centrale 

plaats inneemt. Het beleid om zowel bij de ontwikkelaar als bij de ontwerpers jonge teams samen te 

stellen is interessant. Over de keuze van de locatie vonden in de jury stevige discussies plaats. Volgens 

sommige juryleden moeten voorzieningen als deze worden ingezet om het stadscentrum te verlevendigen. 

Anderen waren van oordeel dat we in de huidige tijd juist plekken die meer in de periferie liggen  

programmatisch zouden moeten verrijken.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark u.a. en  
Heijmans Vastgoed / Proper-Stok Ontwikkelaars 
Leerpark in Dordrecht

Ruimtelijk ontwerp West 8, atelier PRO, Atelier Van Lieshout, BRINK architectuur & stedenbouw, DKV architecten, 
Inbo, Mecanoo architecten, NL Architects, Powerhouse Company, RAU oneplanetarchitecture, René van Zuuk 
Architekten, SeARCH, Architectuurstudio HH Planvorming en realisatie 2003 – 2017

West 8, masterplan Leerpark
A Insula College
B ROC Da Vinci College
C Duurzaamheidsfabriek
D Appartementen
E Brandweerkazerne
F Ambulancedienst
G Stedelijk Dalton Lyceum
H Park
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1  Zitplekken in het park met zicht op het Insula College
2   Powerhouse Company, kantoor Veiligheidsregio 

Ambulancedienst
3  RAU, de Duurzaamheidsfabriek 
4  Mecanoo architecten, ROC Da Vinci College
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 1 – 2  De Duurzaamheidsfabriek herbergt laboratoria, ateliers,  
bedrijfsruimten en ontmoetingsplekken.

 3 – 4 Leerlingen leerwerkbedrijf aan het werk in garage en kapsalon

1

2
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Juryoordeel

De klimaatverandering en de 
daarmee gepaard gaande neer-
slagpieken waren voor de 
gemeente Apeldoorn en het 
waterschap Vallei en Veluwe aan-
leiding voorzieningen te treffen 
voor de berging en afvoer van 
overtollig water. Ook moest reke-
ning worden gehouden met een 
hogere grondwaterstand, onder 
meer als gevolg van het feit dat 
lokale industrieën steeds minder 
grondwater onttrekken. Het cen-
trale onderdeel van de maatrege-
len is het herstel van de beken, 
die door de voortgaande verstede-
lijking waren verdwenen, of op 
z’n minst hun functie waren 
kwijtgeraakt. Als basis voor de 
maatregelen stelden de gemeente 
en het waterschap in 2005 het 
Waterplan Apeldoorn vast.
 Een van de uitgangspunten 
was dat het beekherstel zich niet 
alleen zou richten op het water-
beheer. De stad moest er ook op 
andere gebieden van profiteren, 
onder meer door middel van 
meervoudig ruimtegebruik. 
Beken zijn bovendien ecologisch 
uiterst waardevol en bieden 

mogelijkheden voor natuurherstel 
en recreatie. Uit historisch oog-
punt is het beekherstel interessant 
omdat de beken – met hun water-
molens en wasserijen – altijd 
belangrijke dragers zijn geweest 
voor de ontwikkeling van 
Apeldoorn. Ten slotte biedt het 
herstel van de beken tal van 
mogelijkheden om iets te doen 
aan de ruimtelijke structuur van 
de stad en, in het verlengde  
daarvan, aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte. 
 In de afgelopen jaren is een 
begin gemaakt met het herstel van 
veertien beken met een totale 
lengte van veertig kilometer. 
Daarbij gaat het zowel om het 
terugbrengen van beken die in de 
loop der tijd waren verdwenen, 
als om het opknappen van beken 
die in verval waren geraakt.  
De ingrepen beperken zich niet 
tot de beken zelf; vaak worden 
ook de zones aan weerszijden 
heringericht, met onder meer 
nieuwe beplanting en wandel- en 
fietsroutes. Soms ook wordt het 
beekherstel gekoppeld aan andere 
projecten, zoals een beheersplan 

voor de openbare ruimte, nieuw-
bouwprojecten en de renovatie 
van een winkelcentrum. 
 Omdat het belangrijk is dat ze 
het gebied door en door kennen, 
zijn de ontwerpers voor het  
project gevonden binnen de 
gemeentelijke organisatie. Er is 
één uitzondering: voor het in het 
stadscentrum gelegen Brinkpark, 
op het dak van een ondergrondse 
parkeergarage, werd een beroep 
gedaan op OKRA landschaps-
architecten. Als leidraad hebben 
de ontwerpers de beschikking 
over een werkboek, getiteld  
Met de Stroom Mee. Afhankelijk 
van de mate van stedelijkheid 
worden daarin vijf beekzones 
onderscheiden, variërend van 
hoogstedelijk tot landelijk.  
De analyses in het werkboek 
monden uit in een lange reeks 
beelden die kunnen dienen als 
referentie voor de ontwerpers – 
en vervolgens ook als communi-
catiemiddel met de buitenwereld.
 Gedurende het hele project is 
sprake van een gecombineerd 
opdrachtgeverschap van de 
gemeente en het waterschap.  

Het was een goede keuze van de gemeente Apeldoorn om de verbetering van het watersysteem aan te 

grijpen om daarmee ook de openbare ruimte flink onder handen te nemen. Met vijf typen beekzones kon 

de vormgeving van de beken bovendien goed worden afgestemd op de omgeving. Toch was er meer te 

halen geweest uit dit omvattende project. Volgens de jury zou dit te maken kunnen hebben met de 

keuze om – op één uitzondering na – de ontwerpen toe te vertrouwen aan de eigen gemeentelijke dienst. 

Doordat de opdrachtgever en de ontwerpers dicht op elkaar zitten, ontbreekt de afstand die nodig is om 

elkaar goed tegenspel te bieden.

Gemeente Apeldoorn Beekherstel Apeldoorn
Ruimtelijk ontwerp Gemeente Apeldoorn, OKRA, ARCADIS Planvorming en realisatie 2005 – 2022

De dagelijkse leiding van het 
opdrachtgeverschap is in handen 
van een programmamanager van 
de gemeente.

De Grift in de Beurtvaartstraat

1 2

Situatie
 In voorbereiding
 Realisatie 2013
 Realisatie 2012
 Gereed

1 Uitgangssituatie 2005
2 Stand van zaken 2013
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 1  De Grift in de Beurtvaartstraat, realisatie 2012
 2  Beurtvaartstraat voor de transformatie
 3  Vistrap
 4 – 5  De Grift in de parken (gebiedsontwikkeling 

Kanaalzone), realisatie 2008
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 1, 3  Catharina Amaliapark
 2  Herstelde Eendrachtspreng, realisatie 2011

1

2

3
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Juryoordeel

Aan de noordrand van Deventer 
lagen verschillende opgaven die 
de gemeente ertoe brachten te 
kiezen voor een integrale aanpak. 
Het betrof een nieuwe wijk 
(Steenbrugge) van twaalfhonderd 
woningen, de herstructurering 
van een naoorlogse woonwijk 
(Keizerslanden), de aanleg van 
een park en de ontwikkeling van 
een duurzaam watersysteem.  
Al tijdens de planfase werd  
duidelijk dat de nieuwbouw van 
Steenbrugge vanwege de stagne-
rende woningmarkt moest worden 
uitgesteld. Desondanks besloot 
de gemeente, in samenspraak 
met de provincie en het water-
schap Groot-Salland, om de 
investeringen in het landschap en 
de waterhuishouding te laten 
doorgaan. Men sprak in dit ver-
band over een ‘landschappelijke 
voorinvestering’. 
 Het 45 ha grote Zandwetering-
park, dat in 2012 gereedkwam, 
markeert nu de rand van het  
stedelijk gebied. Het voor recre-
anten aantrekkelijke groene  
buitengebied van Deventer is er 
bovendien een stuk toegankelijker 

door geworden. Als in een later 
stadium alsnog de stadsuitbrei-
ding in Steenbrugge tot stand 
komt, zal het park de schakel  
vormen met de bestaande wijk 
Keizerslanden. In oost-west-
richting verbindt het Zandwete-
ringpark de dorpen Schalkhaar  
en Diepenveen. 
 Het ontwerp voor het park is 
tot stand gekomen in een multi-
disciplinair team, met onder 
meer Berdie Olthof (Feddes /  
Olthof Landschapsarchitecten) en 
de stedenbouwkundig ontwerper 
van Steenbrugge, Luc Bos. Er werd 
hard aan gewerkt om ook de 
bewoners enthousiast te maken; 
zij kregen de gelegenheid om zelf 
met initiatieven te komen.
 De basis van het ontwerp zit 
hem in het grondvlak: het deel bij 
de toekomstige woonwijk is 
opgehoogd, terwijl het gebied 
langs de Zandwetering juist is 
verlaagd, waardoor het geschikt 
is gemaakt voor waterberging  
en natuurontwikkeling. De 
Zandwetering zelf is veranderd 
van een simpele waterloop in een 
ecologische en recreatieve zone. 

Een stuw is vervangen door een 
vistrap en op drie plaatsen zijn 
poelen gegraven die tevens dienen 
als ‘ecologische stapstenen’.  
In het park zijn twee kilometer 
fietspad, drie kilometer voetpad, 
twee kilometer ‘struinpad’ en een 
openbare skeeler- en wielerbaan 
aangelegd. Het bestaande sport-
park heeft een extra ontsluiting 
gekregen. 

Het oorspronkelijke plan behelsde een park en een nieuwe woonwijk. Toen de bouw van de woonwijk 

als gevolg van de crisis op de lange baan werd geschoven, liet de gemeente de aanleg van het park  

toch doorgaan – als een soort voorinvestering. Een verstandige en moedige beslissing. Bovendien liep  

de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem hierdoor geen vertraging op. Over het parkontwerp 

werd in de jury verschillend gedacht; een enkel jurylid vond sommige elementen nogal geforceerd.

Gemeente Deventer Zandweteringpark  
in Deventer

Ruimtelijk ontwerp Feddes / Olthof Landschapsarchitecten, Luc Bos Stedenbouwkundigen, Franz Ziegler, SmitsRinsma 
Planvorming en realisatie 2009 – 2012

Situatie
A Wijk Keizerslanden
B Fietspad
C Vistrap
D Parkheuvel met amfitheater
E Poelen
F Toekomstig woongebied Steenbrugge

Zandweteringpark

A

B

B

BB

C

E

E

F

D
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2 3

1  Overzicht Zandweteringpark. Rechts de vistrap  
in het water en middenboven, langs het fietspad, 
het amfitheater.

2 Waterpartij met steiger
3 Parkheuvel met amfitheater

1
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 1 – 2 Vistrap
 3 – 4 Fietspad rondom het park
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Juryoordeel

Al rond 1990 stelde de gemeente 
Den Haag vast dat het bedrijven-
gebied rond de Laakhavens sterk 
verouderd was. Bedrijfsgebouwen 
stonden leeg en steeds meer  
terreinen kwamen braak te liggen. 
Vanwege de strategische positie 
van het gebied – dicht bij de  
binnenstad en direct achter het 
intercitystation Hollands Spoor – 
zag men kansen voor een succes-
volle herontwikkeling. De Laak-
havens zouden door middel van 
intensivering en functiemenging 
een gebied moeten worden met 
een binnenstedelijk karakter.  
Er was ruimte voor grootschalige 
ontwikkelingen van onderwijs-
gebouwen, kantoren en detail-
handel. Later kwam ook de woon-
functie steeds meer in beeld. 
 Atelier PRO maakte het master-
plan voor het eerste deelgebied: 
Laakhaven HS. Het bureau ont-
wierp ook de nieuwe Haagse 
Hogeschool. Gelegen achter  
station Hollands Spoor was de 
hogeschool voorbestemd de  
aanjager van de herontwikkeling 
van de Laakhavens te worden.  
Na Laakhaven HS volgde de  

ontwikkeling van Laakhaven 
Centraal, met als meest in het oog 
springende functies de MegaStores 
langs de Waldorpstraat, parallel 
aan het spoor. Zowel bij Laakhaven 
HS als bij Laakhaven Centraal was 
sprake van ‘klassieke’ gebieds-
ontwikkeling met de gemeente 
als regisseur.
 Een vergelijkbare aanpak was 
in eerste instantie voorzien voor 
het derde deelgebied: Laakhaven 
West. In 2007 koos de gemeente-
raad voor een pps-constructie om 
er een ‘trendy woonwijk’ van te 
maken, met ruimte voor werk-
functies en recreatie. Maar door 
de vastgoedcrisis die kort daarop 
volgde, stagneerden de plannen. 
De projectontwikkelaars trokken 
zich terug en de gemeente kwam 
tot de slotsom dat een andere 
koers moest worden gevolgd. 
Geen grootschalige plannen meer 
voor een onzekere markt, maar 
een kleinschalige en meer vraag-
gerichte ontwikkeling. Dat laatste 
betekende meer zeggenschap en 
keuzevrijheid voor de toekomstige 
gebruikers. Een van de onderdelen 
van het herziene plan is de ver-

koop van locaties voor ‘klein-
schalig opdrachtgeverschap’ – 
zowel voor woningen als voor 
bedrijven. Tegelijk is gekozen 
voor een flexibeler bestemmings-
plan met ruime functieomschrij-
vingen.
 Nadat atelier PRO het steden-
bouwkundig plan voor Laakhavens 
had gemaakt, ontwikkelde de 
gemeente het masterplan voor 
Laakhaven Centraal in eigen huis. 
Voor Laakhaven West kreeg KCAP 
de opdracht, maar nadat was 
besloten het gebied te bestemmen 
voor kleinschalig ondernemer-
schap was het de gemeente zelf 
die de stedenbouwkundige 
onderlegger maakte – overigens 
wel op basis van de door KCAP 
voorgestelde structuur.

Omdat de herontwikkeling van het voormalige bedrijvengebied Laakhavens al meer dan twintig jaar 

geleden is begonnen, treffen we er nu een interessante staalkaart aan van opeenvolgende concepten 

voor gebiedsontwikkeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat niet alle ingrepen een succes zijn geworden. 

Zo heeft het complex MegaStores nooit de verwachting ingelost dat het een grote publiekstrekker zou 

worden. Voor Laakhavens West, het laatste deelgebied dat wordt herontwikkeld, is uiteindelijk gekozen 

voor een flexibele ontwikkeling op basis van kleinschalig opdrachtgeverschap. Dit gebeurde nadat de 

aanvankelijk voorziene pps-ontwikkeling door de crisis was gestrand. Of deze koerswijziging van de 

gemeente goed uitpakt, valt nog niet te beoordelen.

Gemeente Den Haag Laakhavens in Den Haag
Ruimtelijk ontwerp atelier PRO, KCAP, gemeente Den Haag afdeling Stedenbouw Planvorming en realisatie 1990 – 2020

50m 250m

Situatie
A Station Hollands Spoor
B Laakhaven HS
C Laakhaven Centraal
D MegaStores
E Laakhaven West

B

A

D

C

E

Van boven naar onder: Laakhaven HS, Laakhaven Centraal en Laakhaven West
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 1  Laakhaven HS met de Haagse Hogeschool 
 2  Park voor entree station Hollands Spoor
 3 – 4 Laakhaven HS

1
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1 Laakhaven HS
2   Herontwikkelingsplan voor Laakhaven West  

op basis van kleinschalig opdrachtgeverschap
3 Rijweg tussen spoor en Laakhavengebied
4 MegaStores
5 Torens in het noorden van Laakhaven HS

1
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Juryoordeel

Aan de aanleg van de Nieuwe 
Boulevard in Scheveningen lag 
een dubbele doelstelling ten 
grondslag: een noodzakelijke ver-
sterking van de zeewering en een 
kwaliteitsimpuls voor de open-
bare ruimte. De gelegenheid 
werd benut om de boulevard in 
zuidelijke richting te verlengen tot 
aan de haven. Ook qua opdracht-
geverschap was sprake van een 
integrale opgave: de Nieuwe 
Boulevard was een gezamenlijk 
project van de gemeente Den Haag 
en het Hoogheemraadschap van 
Delfland (met de gemeente  
in de rol van regisseur). Ook 
Rijkswaterstaat en de provincie 
Zuid-Holland waren bij het  
project betrokken. 
 Nadat in 2001 de uitgangs-
punten waren vastgesteld, vroeg 
de gemeente aan de Spaanse 
architect Manuel de Solà-Morales 
een visie te ontwikkelen. Die nam 
als uitgangspunt dat de kustver-
sterking en de vernieuwing van 
de boulevard niet ten koste 
mochten gaan van het aanzien 
van het strand en het zicht op de 
zee. In zijn ontwerp volgt de  

boulevard een gebogen lijn die 
drie kernen met elkaar verbindt: 
Scheveningen Bad, Scheveningen 
Dorp en Scheveningen Haven. 
Ook het strand is in zekere zin in 
drieën gedeeld. Het noordelijke 
deel met de promenade richt zich 
op vertier en vermaak voor een 
groot publiek. In het midden, 
waar zich het Museum Beelden 
aan Zee bevindt, ligt de nadruk 
op rustige ontspanning. Het zuide-
lijke strand biedt vanaf de keerlus 
voor de tram plaats aan de  
sportieve bezoeker. Hier is volop 
ruimte om te surfen, te vliegeren 
of beachvolleybal te spelen. 
 Na zijn stedenbouwkundige 
visie heeft De Solà-Morales ook 
het ontwerp van de meeste details 
voor zijn rekening genomen.  
Zo zorgde hij voor eenheid in de 
architectuur van de voorheen 
bonte verzameling van gebouw-
tjes en paviljoens. Ook de dienst-
gebouwen, de landmarks, de 
kiosken, het straatmeubilair en 
de bestrating zijn van zijn hand. 
 Voor de versterking van de  
zeewering is op het kwetsbare 
gedeelte een dijk gemaakt die als 

het ware in de boulevard ver-
scholen ligt. Aan weerszijden 
zorgen diepwanden voor de  
aansluiting met de bestaande 
zeewering. Vanwege de hoogte-
verschillen zijn er verschillende 
trappen aangebracht, alsmede 
een tweetal voetgangersbruggen. 
Voor de nieuwe zeewering moest 
de beeldentuin van het Museum 
Beelden aan Zee worden ver-
plaatst.

De Nieuwe Boulevard in Scheveningen is een indrukwekkend project waarbij zowel de civieltechnische 

prestaties als de kwaliteitssprong van de openbare ruimte opvallen. Een vruchtbare samenwerking van 

onderdelen van de overheid die doorgaans gewend zijn hun eigen gang te gaan (de gemeente, het 

hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat) was daarvoor onontbeerlijk. De jury tekent daar meteen bij  

aan dat die samenwerking eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. De gemeente heeft verzuimd het 

project aan te grijpen om de relatie van de boulevard met het achterliggende dorp Scheveningen – een 

stedenbouwkundig stiefkind – te verbeteren. Daarmee heeft ze een unieke kans aan zich voorbij laten gaan.

Gemeente Den Haag Nieuwe Boulevard 
Scheveningen

Ruimtelijk ontwerp Manuel de Solà-Morales, Ingenieursbureau Den Haag, Witteveen+Bos  
Planvorming en realisatie 2003 – 2013

Situatie
A Scheveningseslag
B Museum Beelden aan Zee
C Seinpostduin
D Nieuwe voetgangersbruggen
E The Hague Beach Stadium
F Noordelijke havenhoofd

A
B

C

DD
E

F

Nieuwe Boulevard Scheveningen 
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 1  Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte.
 2 – 3  Manuel de Solà-Morales ontwierp ook kiosken,  

straatmeubilair en bruggen.
 4  De voetgangersbrug bij Seinpostduin is gemaakt  

van kunststof en glasvezel.
 5  De Nieuwe Boulevard sluit aan op de Keizerstraat.
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 1  De Nieuwe Boulevard ter hoogte  
van Seinpostduin

 2 – 3  Onder de boulevard ligt een nieuwe dijk
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Juryoordeel

Toen het noordwestelijk deel van 
de binnenstad van het Zeeuws-
Vlaamse Hulst dreigde te verpau-
peren – winkels kwamen leeg te 
staan en bewoners trokken weg – 
werden pogingen gedaan het  
tij te keren. Op initiatief van de 
winkeliers werd een straat auto-
vrij gemaakt, de bestrating  
vernieuwd en een ‘luifelplan’  
ontwikkeld. Nadat deze ingrepen 
niet toereikend waren gebleken, 
werd geprobeerd om een project-
ontwikkelaar voor de gebiedsont-
wikkeling te interesseren. Toen 
ook dat geen succes had, besloot 
de gemeente het heft in eigen 
handen te nemen. Het Utrechtse 
architectenbureau op ten noort 
blijdenstein kreeg de opdracht 
een plan te maken voor een aan-
trekkelijker openbare ruimte en 
een versterking van de winkel-
functie; uitbreiding van het  
winkelareaal was niet aan de orde.
 In het meest spectaculaire 
onderdeel van het ontwerp is het 
water teruggebracht op de plaats 
waar zich volgens een zestiende-
eeuwse kaart ooit een haven 
heeft bevonden. Bij het uitgraven 

van het nieuwe havenkanaal  
werden daar inderdaad de resten 
van aangetroffen. De oude kade-
muur en de trap die daarbij 
tevoorschijn kwamen, zijn in het 
ontwerp opgenomen. 
 Aan de rand van de binnenstad 
begint het water bij de overblijf-
selen van de historische Kelder-
manspoort. De poort zal het decor 
vormen voor een nieuw open-
luchttheater, waarvoor inmiddels 
een prijsvraag is uitgeschreven. 
Voor de nieuw te graven haven 
werd een blok met winkels en 
woningen gesloopt. Ervoor in de 
plaats kwam nieuwbouw met 
tweeduizend vierkante meter 
vervangende winkelruimte, en 
boven de winkels woningen.  
Van de nieuwbouw is inmiddels 
een deel gerealiseerd. Met ont-
wikkelaars wordt gesproken over 
de volgende fase.
 Naast opdrachtgever was de 
gemeente ook regisseur. In die 
rol moest ze de belangen van alle 
betrokkenen – waaronder de  
winkeliers, de bewoners en de 
andere gebruikers – op elkaar zien 
af te stemmen. Om het proces 

hanteerbaar te houden werd,  
binnen de kaders van het vastge-
stelde einddoel, met gefaseerde 
deelopdrachten gewerkt. Dit 
zorgde voor flexibiliteit, terwijl 
betrokkenen per onderdeel in 
workshops aan het proces konden 
deelnemen. Voor de uitvoering 
van het havenkanaal koos de 
gemeente voor een engineering & 
build-constructie, op basis van 
het definitieve ontwerp van het 
architectenbureau.

Bij het weer aantrekkelijk maken van een veronachtzaamd gedeelte van de binnenstad van Hulst heeft 

de gemeente niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. Het terugbrengen van het water in de bestaande 

stad moet een even ambitieuze als gecompliceerde opgave zijn geweest. Het project is met zorg uit-

gevoerd. Met de kwalificatie ‘keurig’ maakt de jury wel duidelijk dat het geen uitschieter is. Kritiek is er 

op het ontwerp, dat te dwingend wordt gevonden. Vooral de ‘heftigheid’ van de brug roept weerstand 

op. Als het al zo’n klein stadje is, ga het dan niet met zo’n brug nog kleiner maken, merkt een van de 

juryleden op. 

Gemeente Hulst De Nieuwe Bierkaai in Hulst
Ruimtelijk ontwerp op ten noort blijdenstein, ARCADIS Planvorming en realisatie 1998 – 2012

Situatie
A Overblijfselen Keldermanspoort
B Oude kademuren
C Nieuwbouw Bierkaaistraat
D Fietsers- en voetgangersbruggen
E Vismarkt

A

B

C

D

E

De nieuwe haven, gezien in de richting van de Keldermanspoort

1

1 Oude situatie Bierkaaistraat 
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1 – 3  De nieuwe haven 
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 1  De nieuw aangelegde haven met rechts  
nieuwbouw langs de Bierkaaistraat 

2 – 3 Fietsers- en voetgangersbruggen

1
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Juryoordeel

Halverwege de jaren negentig 
besloten de Stadsregio Rotterdam 
en het Stadsgewest Haaglanden 
hun krachten te bundelen voor 
een nieuw lightrailsysteem: 
RandstadRail. Het was het  
antwoord op de snelle verstede-
lijking die van de Zuidvleugel van 
de Randstad een vrijwel aaneen-
gesloten stedelijk gebied heeft 
gemaakt. Door gebruik te maken 
van het bestaande spoor van de 
Hofpleinlijn was een snelle en 
frequente verbinding mogelijk 
tussen Den Haag en Rotterdam, 
die meteen een reeks grote uit-
breidingsgebieden ontsluit,  
zoals Leidschenveen, Nootdorp, 
Pijnacker en Berkel. In Rotterdam 
werd RandstadRail aangesloten 
op het metronetwerk, waarmee 
een rechtstreekse metroverbin-
ding ontstond tussen Rotterdam-
Zuid en Den Haag Centraal. Ook 
de Stadslijn Zoetermeer werd in 
het kader van RandstadRail 
getransformeerd tot een lightrail-
verbinding, waardoor een integra-
tie mogelijk werd met het fijn-
mazige tramnetwerk in Den Haag.  
De derde tak van RandstadRail, 

tussen Zoetermeer en Rotterdam, 
laat nog op zich wachten. 
Reizigers tussen beide steden 
moeten het voorlopig doen met 
een snelle busverbinding op een 
vrije baan, die op metrostation 
Rodenrijs aansluiting geeft op 
RandstadRail.
 RandstadRail was dus vooral 
een kwestie van het ombouwen 
van bestaande infrastructuur.  
Er is één belangrijke uitzondering. 
Voor de verbinding tussen de 
Hofpleinlijn en station Rotterdam 
Centraal werd een nieuwe, drie 
kilometer lange metrotunnel 
geboord. Dit ging gepaard met 
een ingrijpende vernieuwing van 
het metrostation Rotterdam 
Centraal en met de bouw van een 
geheel nieuw metrostation in de 
wijk Blijdorp, met perrons op een 
diepte van 25 meter. Ook elders 
op de lijn, die nu wordt aangeduid 
als metrolijn E, werden nieuwe 
stations gebouwd en bestaande 
stations vernieuwd. 
 De aanleg van RandstadRail 
was in meerdere opzichten een 
gecompliceerde operatie. Zo was 
er nog weinig ervaring met het 

boren van tunnels en het bouwen 
van een ondergronds station in 
bestaand stedelijk gebied. Het 
metrostation Rotterdam Centraal 
moest gedurende de verbouwing 
blijven functioneren, terwijl de 
werkzaamheden ook nog eens 
moesten worden afgestemd op 
de bouw van het nieuwe trein-
station.
 Ook bestuurlijk was de aanleg 
van RandstadRail in twee stads-
regio’s een ingewikkelde opgave. 
In een Bestuurlijke Overeenkomst 
werd afgesproken dat de regio’s 
verantwoordelijk waren voor de 
totstandkoming van RandstadRail 
op hun eigen grondgebied. De 
Rotterdamse stadsregio droeg de 
voorbereiding en uitvoering van 
haar deel van het project over aan 
de gemeente Rotterdam, die op 
haar beurt het dagelijks opdracht-
geverschap en het project-
management in handen gaf van 
de RET, die tot 2007 een gemeen-
telijk vervoerbedrijf was.

RandstadRail kan worden beschouwd als een van de belangrijkste en meest succesvolle infrastructuur-

projecten van de afgelopen jaren. Van een kwakkelend spoorlijntje is een intensief gebruikte lightrail-

verbinding gemaakt die als een logische consequentie kan worden beschouwd van het vrijwel aaneen-

groeien van de agglomeraties van Den Haag en Rotterdam. Groeikernen als Berkel, Pijnacker en 

Nootdorp hebben er enorm profijt van. In dit licht bezien is het meer dan jammer dat in de inzending 

nauwelijks op deze kwaliteiten wordt ingegaan. Men beperkt zich grotendeels tot het Rotterdamse 

aandeel en spitst de presentatie toe op de stations op het Rotterdamse deel van de lijn. Die zijn welis-

waar zeer geslaagd, maar ze zijn niet waar het bij RandstadRail in de kern om gaat. 

Gemeente Rotterdam RandstadRail
Ruimtelijk ontwerp Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam Planvorming en realisatie 1999 – 2011

Lijnen RandstadRaill
A Den Haag
B Leidschendam
C Zoetermeer
D Nootdorp
E Pijnacker
F Berkel en Rodenrijs
G Rotterdam

B

C

G

D

F

E

Tracé RandstadRail in Rotterdam
A
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1 Het vernieuwde metrostation van Rotterdam Centraal 
2  Station Melanchtonweg
3 Station Berkel Westpolder
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1

1 Ingang boortunnel
2 Station Blijdorp
3 Rotterdam Centraal

Doorsnede geboorde metrotunnel

1
2

3

 1 – 4  Station Blijdorp 
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Juryoordeel

Een jaar of tien geleden werd  
duidelijk dat de dijken rond de 
Commandeurspolder in Midden-
Delfland door het inklinken van 
de grond versterkt moesten  
worden. Het probleem was extra 
actueel geworden na het bezwij-
ken van een dijk in Wilnis, in de 
zomer van 2003. Het daaropvol-
gende jaar begon ook de dijk van 
de Commandeurspolder scheuren 
te vertonen, waarop allereerst een 
reeks noodmaatregelen volgde.
 Kort daarop begon het 
Hoogheemraadschap van Delfland 
met het ontwikkelen van een 
definitief plan om de dijken te 
versterken. Maar dat proces ont-
moette al spoedig weerstand van 
de bevolking en andere belang-
hebbenden; die vreesden dat de 
dijkversterking ten koste zou 
gaan van het cultuurlandschap. 
De dijkgraaf van Delfland toonde 
zich gevoelig voor de argumenten 
en besloot de planontwikkeling, 
die op dat moment in de fase van 
het voorlopig ontwerp verkeerde, 
stop te zetten en opnieuw te 
beginnen. Ditmaal zouden niet 
langer de waterbouwkundig 

ingenieurs het voortouw hebben, 
maar de landschapsarchitecten. 
De architectenselectie leidde tot 
een keuze voor het bureau 
Feddes / Olthof Landschaps-
architecten. 
 Het betekende een complete 
omkering: niet langer eerst de 
techniek ontwikkelen en pas 
daarna het landschap inrichten, 
maar beginnen met concepten 
voor het landschap en daar ver-
volgens de techniek op afstem-
men. De landschaps architecten 
maakten schetsboeken met per 
kadevak mogelijke oplossingen, 
waar het ingenieursbureau  
vervolgens mee verder ging.
 Ook in een ander opzicht werd 
gekozen voor een andere aanpak: 
bewoners en belangengroepen 
werden al vanaf de verkennings-
fase intensief bij de planontwik-
keling betrokken. Er kwam een 
klankbordgroep en met enige 
regelmaat werden keukentafelge-
sprekken en informatieavonden 
georganiseerd. In ontwerpateliers 
dachten bewoners, vertegen-
woordigers van belangenorgani-
saties en andere betrokkenen na 

over mogelijke oplossingen, die 
vervolgens door de landschaps-
architect in beelden werden  
vertaald.
 Een hindernis was aanvankelijk 
de vigerende leidraad voor de 
versterking van veenkaden van 
het hoogheemraadschap. Die 
bood onvoldoende ruimte voor 
de gekozen werkwijze. Ook dit 
probleem ging het hoogheem-
raadschap rigoureus te lijf.  
In plaats van de plannen in het 
keurslijf van deze leidraad te 
dwingen, kwam er een nieuwe, 
geheel herziene versie die ruimte 
biedt voor maatwerk. Het heeft 
ertoe geleid dat de manier van 
werken zoals die voor de 
Commandeurspolder is ontwik-
keld, nu ook bij andere opgaven 
in Delfland kan worden gevolgd.

Eigenlijk zou het een vanzelfsprekende zaak moeten zijn dat dijken worden hersteld op een manier die 

zich voegt in het Nederlandse cultuurlandschap, dat de betrokken overheden (de gemeente, de provincie, 

het waterschap) hier gezamenlijk hun schouders onder zetten en dat bewoners en andere belang

hebbenden over de plannen kunnen meepraten. Dat het project Commandeurspolder Veilig en Mooi 

zich hiermee onderscheidt, is dan ook veelzeggend. Daarbij heeft het hoogheemraadschap laten zien 

dat een goed plan niet altijd gepaard hoeft te gaan met omvangrijke investeringen. Dat het de 

opdrachtgever ernst is met deze aanpak blijkt wel uit het feit dat de handleiding is herschreven. In de 

toekomst zullen vergelijkbare projecten op eenzelfde manier worden aangepakt.

Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente 
Midden-Delfland Commandeurspolder Veilig en 
Mooi in Maasland

Ruimtelijk ontwerp Feddes / Olthof Landschapsarchitecten, RPS BCC, Royal HaskoningDHV  
Planvorming en realisatie 2008 – 2015

Feddes / Olthof Landschapsarchitecten, inventarisatiekaart 
Commandeurspolder

Inventarisatiekaart Zuidgaag (startdocumentfase)
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 1  Feddes / Olthof Landschapsarchitecten, collage 
Commandeurspolder Veilig en Mooi

 2 – 4   Variantenstudie voor de Middelwatering. Doorsneden 
over verschillende dijken en binnentaluds.
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 1  Ontwerpatelier met bewoners en belanghebbenden
 2  Uitnodiging om deel te nemen aan een keukentafelgesprek
 3 – 4  Kades van de Commandeurspolder
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Juryoordeel

Al in de jaren negentig besloot de 
gemeente Haarlem tot de heront-
wikkeling van het Raaksgebied, 
aan de rand van de binnenstad. 
Het was een verloederd stuk stad 
geworden dat werd gedomineerd 
door twee leegstaande schoolge-
bouwen en een slecht bereikbare, 
armoedig ogende parkeergarage. 
Na een langdurige selectieproce-
dure koos de gemeente voor MAB 
als projectontwikkelaar. Het 
voorstel van MAB werd aantrekke-
lijk gevonden omdat het aansloot 
op de fijnmazige structuur van de 
binnenstad, en vanwege het veel-
zijdige programma met wonen, 
winkels, kantoren, twee onder-
grondse parkeergarages en een 
casino (dat later zou worden ver-
vangen door een bioscoop). 
Daarbij bood Raaks de mogelijk-
heid om de binnenstad in de  
richting oost-west te ontsluiten, 
wat een welkome aanvulling was 
op de overheersende noord-zuid-
oriëntatie van het stadscentrum. 
Om deze nieuwe verbinding 
mogelijk te maken, werd vanaf 
de Gedempte Oude Gracht een 
nieuwe doorbraak gemaakt.

 Voor de afzonderlijke bouwde-
len selecteerde MAB in 2000 vier 
architectenbureaus: Crepain Binst 
Architecture, Claus en Kaan 
Architecten, BOLLES+WILSON en 
Kraaijvanger. Vanwege de sterke 
onderlinge samenhang kwamen 
de architecten regelmatig in een 
ontwerpteam bijeen. De auteur 
van het stedenbouwkundig ont-
werp, Donald Lambert van Urbis, 
trad daarbij op als supervisor.  
In de architectuur is gestreefd 
naar een balans tussen modern 
en historisch. In maatvoering en 
kleur- en materiaalkeuze is aan-
sluiting gezocht bij de bestaande 
binnenstad. Daarbij was de opgave 
om een hoge dichtheid te bereiken 
zonder dat het een massief 
geheel zou worden. Een flink  
deel van het programma (het 
bioscoopcomplex en de parkeer-
garages) bevindt zich onder de 
grond. Eén van de twee voormali-
ge schoolgebouwen bleef behou-
den; het biedt nu onderdak aan 
25 appartementen. 
 Naast initiator van de heront-
wikkeling was de gemeente ook 
participant. Ze nam de bodem-

sanering voor haar rekening en de 
openbare parkeergarage, het 
stadskantoor en de inrichting van 
de openbare ruimte werden in 
opdracht en voor rekening van de 
gemeente turnkey door MAB 
gerealiseerd. 
 Mede door de lange doorloop-
tijd van het project bewees de 
ingebouwde flexibiliteit meerdere 
keren haar diensten. Tot de 
tegenslagen behoorden het zich 
terugtrekken van de belegger, 
een procedure bij de Raad van 
State en het afhaken van het  
casino. Voor dat laatste kwamen 
het bioscoopcomplex en het 
stadskantoor in de plaats.

Met het project Raaks is de opdrachtgever erin geslaagd een gebied te herontwikkelen dat op een  

vanzelfsprekende manier is aangehaakt bij de Haarlemse binnenstad. Afgemeten aan het aantal mensen 

dat er gebruik van maakt, is het een succes. In het ontwikkelingsproces zat voldoende flexibiliteit  

ingebouwd om te kunnen inspelen op een belegger die zich terugtrok, en op het niet doorgaan van het 

geplande casino, dat vervolgens werd vervangen door een bioscoopcomplex. Te betreuren is dat slechts 

een van de schoolgebouwen is hergebruikt. Het oordeel over de architectuur is kritisch: de opgelegde 

kleinschaligheid, waarbij ieder ‘pandje’ er anders uitziet, is niet alleen geforceerd, ze gaat ook ten  

koste van de flexibiliteit.

MAB Development NL Raaks in Haarlem
Ruimtelijk ontwerp Urbis bureau voor stadsontwerp, Crepain Binst Architecture, Claus en Kaan Architecten, 
BOLLES+WILSON, Kraaijvanger Planvorming en realisatie 1998 – 2011
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1

3

21  Raakspoort (stadskantoor en bioscoop)  
met entree parkeergarage  

2   Hortusplein
3  Nieuwe doorbraak vanaf de Gedempte  

Oude Gracht
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1  Binnentuin Dumont  
2  Achterzijde van het voormalige schoolgebouw 

met luxe appartementen

3   Hortusplein
4 Drossestraat
5  Passage door de Raakspoort 

1
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Juryoordeel

Landschap Noord-Holland had 
aanvankelijk moeite om een aantal 
grote projecten voor herstel en 
ontwikkeling op twee buiten-
plaatsen in Zuid-Kennemerland – 
Leyduin en de Overplaats –  
gefinancierd en uitgevoerd te 
krijgen. De oplossing werd 
gevonden in het bijeenbrengen 
van die projecten in een samen-
hangend programma. Op die 
manier werden lokale bestuurders, 
financiers en bewoners enthou-
siast gemaakt. De inspanningen 
resulteerden onder meer in een 
vermogensfonds, de Vrienden 
van Leyduin, dat de projecten 
mee hielp financieren.
 Er is begonnen met twaalf  
projecten; later zijn daar nog een 
aantal aan toegevoegd. De pro-
jecten, die zo concreet en zicht-
baar mogelijk zijn gehouden, 
richten zich op natuur, cultuur-
historie en recreatie. Waar het 
accent op een van deze drie ele-
menten ligt, is steeds geprobeerd 
om ook de andere functies aan 
bod te laten komen.
 Het grootste project heeft 
betrekking op de Overplaats – een 

voorheen versnipperd terrein 
waar het oorspronkelijke park-
achtige karakter niet meer goed 
tot zijn recht kwam. Toegangs-
poorten, hekken, een ‘Zwitserse 
brug’ en de ‘tuin van Linnaeus’ 
zijn hersteld. Waterpartijen zijn 
uitgebaggerd en ook het achter-
stallig onderhoud van het bos is 
onder handen genomen. Een 
ander project betreft het Juffer- of 
Tweelinghuis en omgeving, op de 
buitenplaats Leyduin. De restau-
ratie van het Tweelinghuis zelf, 
een rijksmonument, vindt de 
komende jaren plaats. Deel-
projecten in de omgeving, zoals 
de Moestuin en de Zwarte Schuur, 
zijn inmiddels voltooid. De restau-
ratie van de Belvedère is in uit-
voering. Het derde onderdeel dat 
specifiek in de inzending wordt 
vermeld, is het Buitenplaatsen-
pad, een twaalf kilometer lange 
wandelroute die zo ongeveer alle 
terreinen van het omvattende 
project aandoet. 
 Landschap Noord-Holland 
heeft vanaf het begin geïnves-
teerd in het creëren van een 
draagvlak. Zo zijn omwonenden, 

gemeenten en historische vereni-
gingen in de omgeving regelmatig 
geraadpleegd. Maar de opdracht-
gever ontmoette ook weerstand. 
Bewoners kwamen in het geweer 
tegen het kappen van een aantal 
bomen. Na overleg met de pro-
testgroep kon een compromis 
worden bereikt.
 Omdat sprake is van een groot 
aantal projecten zijn opdrachten 
verleend aan verschillende ont-
werpbureaus. Het plan voor de 
Overplaats is van DS Landschaps-
architecten, terwijl Marjolein  
van Eig van Inbo een eigentijds 
ontwerp heeft gemaakt voor de 
plaats waar ooit een theekoepel 
stond. Voor de Belvedère is restau-
ratiearchitect Odwin Ralling aan-
gezocht, terwijl Patrick Mc Cabe 
(REDscape) het landschappelijk 
raamwerk voor Leyduin voor zijn 
rekening nam.

De projecten op zich zijn niet zo heel uitzonderlijk. Waar dit opdrachtgeverschap zich door onderscheidt, 

is de manier waarop Landschap Noord-Holland ze heeft gebundeld, waardoor nieuwe financierings-

bronnen met privaat geld konden worden aangeboord. In deze tijd van krappe budgetten, waar veel 

historische parken mee te kampen hebben, is het een voorbeeld dat navolging verdient. Ook is veel  

aandacht besteed aan het creëren van een draagvlak, onder andere door de historische verenigingen  

in de omgeving bij de planontwikkeling te betrekken. De aanvankelijke weerstand van omwonenden 

tegen het kappen van een aantal bomen kon door overleg worden weggenomen. 

Stichting Landschap Noord-Holland Landgoederen, 
de 12 projecten, in Heemstede en Bloemendaal

DS landschapsarchitecten,  
masterplan landgoed de Overplaats
A Gliphoeve: herstel Bleekveld
B Vinkenbaan
C Entree Herenweg
D Parnassusberg
E Theekoepel
F Zochervijver
G Zwitserse brug en ravijn 
H Linnaeushof
I Hertenduin
J Linnaeustuin en amfitheater

A

B

C

D

E

J

F

G
H

I

Nieuwe toegang landgoed 
de Overplaats

Ruimtelijk ontwerp DS landschapsarchitecten, Ralling bouwhistorie en restauratie, Inbo, REDscape  
Planvorming en realisatie 2009 – 2014
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2

1 Nieuw hekwerk landgoed de Overplaats
2 De herstelde Zwitserse brug en ravijn
3 Nieuw zitmeubilair landgoed de Overplaats
4 Werkdag personeel landgoed de Overplaats
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 1 – 3  De moestuin van Leyduin wordt opnieuw  
in gebruik genomen

 4 Inbo, koepel ‘Mijmer en Focus’ 
 5  Zicht vanuit de koepel op het landgoed  

De Hartekamp
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Juryoordeel

Net als veel andere plaatsen in 
Zeeuws-Vlaanderen heeft Sas van 
Gent te kampen met krimp: het 
aantal inwoners vermindert, de 
bevolking vergrijst, het voorzie-
ningenniveau loopt terug en de 
leegstand neemt toe. In 2007 
kwamen de gemeente Terneuzen, 
waartoe Sas van Gent behoort, en 
de woningcorporatie Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen, die er dertig 
procent van de woningen in haar 
bezit heeft, tot de conclusie dat 
een ‘kwaliteitsoffensief’ geboden 
was. 
 Er werd gekozen voor een brede 
benadering. Een programma voor 
renovatie en voor sloop en nieuw-
bouw werd aangevuld met inves-
teringen in voorzieningen, onder-
wijs, de kwaliteit van de openbare 
ruimte, cultuurhistorie en een 
actieve participatie van de burgers. 
Er werd gesproken over een  
‘dubbelfocus aanpak’: concrete 
plannen die op korte termijn kun-
nen worden uitgevoerd, werden 
gecombineerd met een koers 
voor de middel lange en lange  
termijn. Voor dat laatste kreeg 
MUST Stedebouw de opdracht  

een gebiedsvisie te ontwikkelen. 
In die visie, genaamd Open Sas, 
stond onder meer dat krimp  
kansen biedt voor het toevoegen 
van kwaliteit door middel van 
‘ruimtelijke overmaat’. In het 
voorstel voor de herstructurering 
van de Witte Wijk is daarmee een 
begin gemaakt: verouderde rijtjes-
woningen zijn gesloopt om plaats 
te maken voor vrije kavels, wat 
een aanzienlijke verdunning  
oplevert. 
 Bij de renovatie van de 
Vredestraat, een deelproject dat 
inmiddels is voltooid, sloeg de 
opdrachtgever een andere weg 
in. Hier werden 41 vooroorlogse 
woningen op een zodanige 
manier gerenoveerd dat ze een 
monumentaal karakter hebben 
gekregen. Een derde deelproject 
was de bouw van een nieuw  
multifunctioneel centrum, naar 
een ontwerp van atelier PRO. De 
gemeente heeft de infrastructuur 
en de inrichting van de openbare 
ruimte voor haar rekening geno-
men. Ze is ook nauw betrokken 
bij het project om het Industrieel 
Museum Zeeland onder te bren-

gen in de voormalige suikerloods 
van de Eerste Coöperatieve 
Suikerfabriek. 
 Het belangrijkste instrument 
voor de bewonersparticipatie zijn 
de zogeheten Tafels van Sas. 
Daarbij gaat het om meer dan 
alleen meepraten. De deelne-
mende bewoners – variërend van 
jongeren en ondernemers tot 
liefhebbers van cultuurhistorie en 
mensen die geïnteresseerd zijn in 
een vrije kavel – zijn daarin zelf 
bezig met het bedenken en  
uitwerken van initiatieven. Een 
voorbeeld is De Leutfabriek, de 
tijdelijke bestemming van de 
voormalige sporthal voor creatieve 
activiteiten. 
 Naast de genoemde ontwerp-
bureaus zijn twee adviseurs aan-
gezocht om het project te helpen 
opzetten en begeleiden. Het zijn 
Guido Wallagh (Inbo) en Han 
Michel, oud-directeur van  
projectontwikkelaar De Principaal.

Dit project kan dienen als voorbeeld voor alle dorpen en steden die worden geconfronteerd met de  

problematiek van een teruglopende bevolking. Met een gevarieerd pakket aan gerichte en goed  

gedoseerde maatregelen grijpt woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, in samenwerking 

met de gemeente, effectief in om ervoor te zorgen dat Sas van Gent een aantrekkelijke woonplaats 

blijft. De ingrepen zijn trefzeker – niet in de laatste plaats door hun bescheidenheid en omdat ze passen 

bij de schaal van het stadje. Daarbij laat de opdrachtgever zien dat krimp ook kansen biedt, bijvoorbeeld 

door de ruimtelijke overmaat die erdoor mogelijk wordt. Met de zogeheten Tafels van Sas worden  

geïnteresseerde bewoners en ondernemers intensief bij de planontwikkeling betrokken, op een manier 

die verder gaat dan de obligate klankbordgroep. Het was een goede keuze van de opdrachtgever om 

zich te laten bijstaan door twee adviseurs die hun sporen in de gebiedsontwikkeling verdiend hebben. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen De Renaissance 
van Sas van Gent

Ruimtelijk ontwerp atelier PRO, MUST stedebouw, Inbo Planvorming en realisatie 2006 – 2013

MUST Stedebouw,  
interventiekaart Open Sas  
(Belvedere gebiedsvisie)
Lopende projecten
A Sociaal Maatschappelijk Hart
B Witte Wijk
C Vredestraat
D Bolwerk 10 – 22
E Industrieel Museum
* Nieuwe opgaven

A

C

D
E

*

*

*

* * *

*

**
*

*

*

B

De gerenoveerde Vredestraat

MUST Stedebouw, visiekaart Open Sas 
(met groenzones)
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 1 De gerenoveerde Vredestraat
 2 De Vredestraat in vroeger jaren
 3 – 5 atelier PRO, multifunctioneel centrum De Statie
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 1 – 2  Herstructurering Witte Wijk: door sloop verkregen vrije kavels 
en braakliggende terreinen worden beplant.

 3  Herstructurering Witte Wijk: verouderde rijtjeswoningen  
worden gesloopt.

 4  Sas van Gent: door sloop verkregen open ruimte.
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Alle inzendingen
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Appingedam

5
VOF Overdiep
Overdiep
HKB stedenbouwkundigen, 
Jongsma | Dijkhuis 
Architectenbureau,  
SKETS architectuurstudio, Inbo

Arnhem

6
Departement Tijdelijke Ordening
DTO-Rijnboog
Transitieteam Arnhem,  
Buro Harro, Sinds 1416, 
Kwartiermakers – Arnhem,  
Jibbe Willems

7
Stichting Hoeve Klein Mariëndaal
Hoeve Klein Mariëndaal
Strategie Architecten, veenenbos 
en bosch landschapsarchitecten, 
SmitsRinsma

8
Volkshuisvesting Arnhem
Modekwartier / 100%ModeXL
K3 Architectuur, NEXIT, 
maak<architectuur, Hoogte Twee 
Architecten, VARIX, Gemeente 
Arnhem, Suzanne Mulder

Assen

9
Actium Wonen, gemeente Assen
Mijn Buurt Assen
KAW, New Ink 

Beers

10
MIET recreartpark BV
MIET AIR
NEXIT

Borculo

11
Gemeente Berkelland
Transformatie stadshart 
Borculo
IAA Architecten,  
gemeente Berkelland

Culemborg

12
Gemeente Culemborg
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Culemborg
RAAAF | Atelier de Lyon, 
Gent&Monk Architecten, 
Restauratiearchitectuur BBM, 
RPS BCC

Delft

13
Gemeente Delft
Groen Blauw Delft Zuidoost
LUZ architecten

Den Haag

14
Gemeente Den Haag
Laakhavens
atelier PRO, KCAP, gemeente  
Den Haag afdeling Stedenbouw

15
Gemeente Den Haag
Nieuwe Boulevard 
Scheveningen
Manuel de Solà-Morales, 
Ingenieursbureau Den Haag, 
Witteveen+Bos

Denekamp

16
Stichting Natura Docet
Natura Docet Wonderryck 
Twente
XPEX, Lola Landscape Architects, 
SeARCH, Studio Makkink & Bey

Amersfoort

1
LATEI
Foortse Brug
Prof. Hans Kollhoff Architekten

Amsterdam

2
ASR Vastgoed Ontwikkeling
IJDock
Dick van Gameren architecten, 
SeARCH, Zeinstra van Gelderen 
architecten, Claus en Kaan 
Architecten, Jan Bakers 
Architecten

3
Ymere en Nieuw Waterlandplein 
C.V.
Waterlandpleinbuurt
Atelier Dutch, Mulleners + 
Mulleners Architecten,  
atelier PRO, de Architekten Cie.

Apeldoorn

4
Gemeente Apeldoorn
Beekherstel Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn, OKRA, 
ARCADIS

Ingezonden projecten

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

Elf projecten werden niet beoordeeld omdat ze volgens de jury in onvoldoende mate waren gerealiseerd. Het betreft de 
inzendingen 6, 9, 13, 17, 19, 22, 28, 33, 38, 53 en 54. Ze zijn doorverwezen naar de volgende ronde voor gebiedsontwikkeling. 
De inzendingen 7, 10, 16, 24, 31, 35 en 46 zijn niet beoordeeld omdat de jury ze heeft aangemerkt als architectuurprojecten. 
Ze kunnen in 2014 meedoen met de Gouden Piramide, wanneer architectuur weer het thema zal zijn.
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’s-Heerenberg

28
Gemeente Montferland
De Poort van ’s-Heerenberg
TAK architecten, SAB, 
Oranjewoud,  
van aken architecten, 
Harmonische Architectuur,  
Royal Haskoning

Heerlen

29
Gemeente Heerlen
Mijnwater 2.0
VITO, ARPAS, 2RC,  
Cauberg-Huygen, TriSkill

Hengelo (Ov.)

30
Welbions
Berflo Es
KAW, MAS Architectuur,  
Korth Tielens Architecten, 
Architectenbureau Marlies 
Rohmer, We Love The City,  
MUST stedebouw

Hoorn

31
Architectuurcentrum Hoorn
Paviljoen de Zeespiegel
Mosaiek architecten,  
atelier silver, larz bouwkunst

Hulst

32
Gemeente Hulst
De Nieuwe Bierkaai
op ten noort blijdenstein, 
ARCADIS

Deventer

17
Cooperatie Lucy in the Sky, e.v.a.
Havenkwartier Deventer
We Love The City, REDscape, 
JDWA, Studio Groen+Schild, 
Molenaar&Bol&VanDillen 
architecten, Te Kiefte Architecten, 
Maurer United Architects,  
DUS Architects, Mulders 
vandenBerk Architecten,  
I’M Architecten, Wenink 
Holtkamp Architecten,  
Buro Duck, StudioDAT, MAKS, 
Studio Coenen, atelier 
Architecten, Hollands Zicht, 
Hoogte Twee Architecten

18
Gemeente Deventer
Zandweteringpark
Feddes / Olthof 
Landschapsarchitecten,  
Luc Bos Stedenbouwkundigen, 
Franz Ziegler, SmitsRinsma

19
Stichting IJssellandschap
Natuurderij KeizersRande
Alterra, van Paridon x de Groot 
landschapsarchitecten,  
DAAD architecten

Diepenheim

20
Kunstvereniging Diepenheim
Tuinen van Diepenheim
Herman de Vries

Dordrecht

21
Coöperatie Ontwikkeling 
Leerpark u.a. (gemeente 
Dordrecht en ROC Da Vinci 
College) en Heijmans Vastgoed /  
Proper-Stok Ontwikkelaars
Leerpark
West 8, atelier PRO, Atelier  
Van Lieshout, BRINK architectuur 
& stedenbouw, DKV architecten,
Inbo, Mecanoo architecten,  
NL Architects, Powerhouse 
Company, RAU oneplanet-
architecture, René van Zuuk 
Architekten, SeARCH, 
Architectuurstudio HH 

Eindhoven

22
Amvest
Strijp R
Buro Lubbers, diederendirrix 
architecten, Houben &  
Van Mierlo Architecten, 
architectuurcentrale  
Thijs Asselbergs, Piet Hein Eek

Enschede

23
Woningcorporatie  
De Woonplaats
Groen Velve-Lindenhof
Heren 5 architecten,  
tlu landschapsarchitecten, 
Beltman Architecten

Frederiksoord

24
Maatschappij van Weldadigheid
Koloniewoning van de toekomst
B+O Architecten

Haaren, Vught

25
Waterschap De Dommel
Essche Stroom in beweging
Grontmij, DLA+, Praedium, DHV, 
Mariëlle Kok Landschapsarchitect 
BNT, Royal HaskoningDHV

Haarlem

26
MAB Development NL
Raaks
Urbis bureau voor stadsontwerp, 
Crepain Binst Architecture,  
Claus en Kaan Architecten, 
BOLLES+WILSON, Kraaijvanger

Heemstede, Bloemendaal

27
Stichting Landschap  
Noord-Holland
Landgoederen, de 12 projecten
DS landschapsarchitecten, 
Ralling bouwhistorie en 
restauratie, Inbo, REDscape

IJsselmonde

33
Programmabureau Deltapoort
Gebiedsvisie Deltapoort
H+N+S Landschapsarchitecten

Kampen

34
deltaWonen
De nieuwe Hanzewijk
BGSV, MIX architectuur,  
Theo Verburg Architecten,  
Van den Berg Architecten,  
tlu landschapsarchitecten,  
Heren 5 architecten,  
I’M Architecten

Leiden

35
Woningstichting Ons Doel
Het Gebouw
VenhoevenCS

Lichtenvoorde

36
Gemeente Oost Gelre
De Hofbeek
Liemers Hendriks 
Groenvoorziening,  
De Hofmeesters

Maasland

37
Hoogheemraadschap van 
Delfland, gemeente  
Midden-Delfland
Commandeurspolder  
Veilig en Mooi
Feddes / Olthof Landschaps-
architecten, RPS BCC,  
Royal HaskoningDHV
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Wijhe

50
Gemeente Olst-Wijhe
Verbinding Wijhe & OverIJssel
BVR, Atelier Dutch

Winterswijk

51
Gemeente Winterswijk
De Winterswijkse Aanpak
We Love The City, BDP.khandekar, 
Afdeling openbare ruimte 
gemeente Winterswijk

Zaandam

52
Gemeente Zaanstad
Programma Inverdan
Soeters Van Eldonk architecten, 
WAM Architecten, Dok 
architecten, Nunc architecten, 
Scala Architecten, Butzelaar  
Van Son Architecten, Döll Atelier 
voor bouwkunst, Geurst & 
Schulze architecten, Heren 5 
architecten, Simon Sprietsma

Zutphen

53
Gemeente Zutphen
Herontwikkeling 
bedrijventerrein De Mars
KCAP, Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten

Zwolle

54
Provincie Overijssel
Gebiedsproces Aan de Bron
Overland, Royal HaskoningDHV, 
Strootman Landschapsarchi-
tecten, Orchidee

Sas van Gent

44
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
De Renaissance van  
Sas van Gent
atelier PRO, MUST stedebouw, 
Inbo

Soest

45
Gemeente Soest
De Wiek
Grontmij

Tilburg

46
Gemeente Tilburg
Huis Moerenburg
MTD landschapsarchitecten

Valkenburg (ZH)

47
Gemeente Katwijk
Dorpsweide
de Architekten Cie., Inbo

Valkenswaard

48
Gemeente Valkenswaard, 
provincie Noord-Brabant
Kavelruil Valkenswaard
Dienst Landelijk Gebied

Vlaardingen

49
Waterweg Wonen
Van Hogendorpkwartier
BGSV, Arons en Gelauff 
architecten, De Zwarte Hond, 
HVE architecten, KOW,  
Klunder Architecten

Maastricht

38
Gemeente Maastricht
Belvédère
Palmbout-Urban Landscapes, 
Goudappel Coffeng,  
gemeente Maastricht

Oss

39
Bouwfonds Ontwikkeling
Bergh Kwartier
BDP.khandekar, Molenaar &  
Van Winden architecten, 
Groosman Partners architecten, 
Ontwerpstudio Spanjaard

Rotterdam

40
Gemeente Rotterdam
De binnenstad als City Lounge
OKRA, Quadrat, West 8,  
Piet Oudolf, Álvaro Siza,  
Wiel Arets Architects, KCAP, 
Meyer en Van Schooten 
Architecten, ZUS, Claus en Kaan 
Architecten

41
Gemeente Rotterdam
RandstadRail
Ingenieursbureau 
Gemeentewerken Rotterdam

42
Havensteder
ZOHO
Ester van de Wiel en  
Gerda Zijlstra, Havensteder

43
ZUS, in samenwerking met  
de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam
Test Site Rotterdam
ZUS
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De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De prijs is  
ingesteld om te laten zien dat het opdrachtgeverschap doorslaggevend is voor de kwaliteit van  
architectuur en gebiedsontwikkeling. In 2013 was het thema gebiedsontwikkeling. 
 De tijd van dwingende masterplannen en grote stadsuitbreidingen is voorbij. 
Gebiedsontwikkeling gaat steeds vaker over de herstructurering van de bestaande stad en het  
landschap, en over het bieden van ruimte aan kleinschalige initiatieven ‘van onderop’. In dit boek 
worden de vier genomineerde opdrachtgevers en hun projecten in woord en beeld gepresenteerd, 
inclusief het oordeel van de jury. In aanvulling hierop komen elf andere inzendingen aan bod die de 
jury interessant genoeg vindt om onder de aandacht te brengen. Naast een uitgebreid verslag van  
de jurering onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen zijn er essays over de nieuwe rollen 
van de opdrachtgever, de ontwerper en de ambtenaar, over de waterschappen als opdrachtgever en 
over de data-explosie die van onze steden smart cities maakt. 

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




