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Voorwoord
2015 is een hoopvol jaar, voor de economie en de leefomgeving. Uit tal van sectoren komen 
berichten van aantrekkende activiteiten. Zo ook in de bouwsector. Dat is bemoedigend na de 
afgelopen magere jaren. Dankzij het kabinetsbeleid ligt er een stevige basis onder dit herstel 
en kunnen we – samen met overheden, bedrijven en burgers – aan de slag en verder werken 
aan dat herstel en aan een aantrekkelijke, duurzame omgeving. Dat is nodig, omdat er nog 
veel ruimtelijke vraagstukken op te lossen zijn.
 Voor die oplossingen zijn goede opdrachtgevers cruciaal: ambitieus, inspirerend en  
professioneel. Dat is een absolute voorwaarde om architectuur en ruimtelijk ontwerp tot hun 
recht te laten komen. Streven naar kwaliteit blijft belangrijk, zeker nu in de afgelopen jaren 
nieuwe opdrachtgevers opstaan voor wie het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde cruciaal 
is. Maar bij die kennis en kunde horen ook duidelijke en eenvoudige spelregels. Nu de Tweede 
Kamer met een brede meerderheid heeft ingestemd met de Omgevingswet, ligt er een ijzersterke 
basis om ook dit te verbeteren. Minder regels, meer duidelijkheid en ruimte voor lef, samen-
werking en eigen verantwoordelijkheid zijn het devies. Het komende jaar wordt de wet –  
in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen – verder uitgewerkt in vier algemene 
maatregelen van bestuur.
 Naast goede wet- en regelgeving hebben we nieuwe vormen van samenwerking nodig om 
complexe ruimtelijke projecten succesvol te maken. Vreemde ogen aan tafel, die kritische vragen 
stellen, kijken met een frisse blik en onorthodoxe ideeën leveren. Om (lokale en regionale) 
opdrachtgevers hierbij te helpen, heb ik in januari van dit jaar het O-Team aangekondigd:  
een team van professionals (ontwerpers, architecten) die deze overheden heel praktisch 
ondersteunen bij lokale ontwikkelingsvraagstukken. Het O-Team zet ontwerp in als instrument 
om – samen met opdrachtgevers en alle betrokken partijen – (ontwerp)vraagstukken helder  
te krijgen en breed gedragen oplossingsrichtingen te ontwikkelen.
 Dat er nog veel vraagstukken zijn, is goed zichtbaar in de inzendingen voor de Gouden 
Piramide 2015, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. In de 42 projecten die kans 
maakten, zaten diverse uitdagingen: waterbeheer, dorpsontwikkeling, openbare ruimte, 
stadswijken, landsprojecten – vaak in combinatie met hergebruik en herbestemming.
 Ook bij de opdrachtgevers was de variëteit groot – met steeds meer initiatieven van betrok-
ken burgers en bedrijven. Het valt daarbij op dat het traditionele onderscheid tussen ‘gebieds-
ontwikkeling’ en ‘architectuur’ minder hard is dan voorheen. In het juryrapport leest u hier meer 
over. Daarnaast gaan vier essays in op prangende vragen: hoe veranderen de voorwaarden 
voor succesvolle gebiedsontwikkeling? Wat leren we over de gevolgen van krimp en hoe 
moeten opdrachtgevers hiermee omgaan? Wat leren we van gebiedsontwikkeling in het  
buitenland? En wie neemt bij projecten het initiatief en wie neemt de regie over het proces?



 De jury van de Gouden Piramide 2015 onder voorzitterschap van Eric Luiten, Rijksadviseur 
Landschap en Water, heeft alle inzendingen uitvoerig bediscussieerd. Na enkele selectierondes 
en een tweedaagse bustour langs de vijf genomineerde opdrachtgevers en hun projecten  
is met overtuiging tot winnaar verkozen: Schipper Bosch met het project Industriepark 
Kleefse Waard.

Mede namens mijn collega’s, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en  
de minister voor Wonen en Rijksdienst, feliciteer ik de winnaar van harte! 

Melanie Schultz van Haegen,
minister van Infrastructuur en Milieu
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de Bond Heemschut en de Vereniging Natuurmonumenten en voor de bescherming van het 
landschap in het kader van de ruimtelijke ordening na de Tweede Wereldoorlog. Ook de 
manier waarop de eerste stadsvorming zich voltrok, zeker in de lager gelegen, nattere delen, 
kan (met een verwijzing naar de ondertitel van het boek The making of polder cities) worden 
aangemerkt als A fine Dutch tradition. De oorsprong van de steden was verbonden aan afdam-
ming, ontwatering en bedijking – kijk maar naar de waterrijke stadscentra van West- en 
Noord-Nederland. Het vervoer per schip en sloep was eeuwenlang dominant ten opzichte van 
het verkeer over land. De waterschappen, de beheerders van dit precaire systeem, zijn niet 
voor niets de oudste bestuurlijke gremia die we kennen.
 In de loop van de laatste vierhonderd jaar is de vorming van het Nederlandse landschap 
geleidelijk onderhevig geworden aan opdrachtgeverschap – aanvankelijk collectief en particulier, 
en vanaf de stichting van het Koninkrijk in 1815 steeds vaker als taak van de Rijksoverheid.  
Het belang dat aan de werken werd toegekend, de schaal van de interventie en de risico’s die 
dat met zich meebracht, rechtvaardigden een publieke hand. De opschaling van de publieke 
werken voltrok zich over de volle breedte: in de sfeer van de landsverdediging, de stadsuit-
breiding, de droge en de natte waterstaat, de bosaanleg en de landinrichting. Juist vanwege 
de manipuleerbare, geduldige ondergrond werden deze grote transformaties toevertrouwd aan 
civieltechnici die hun werk graag voorbereidden en uitvoerden op basis van wetmatigheden 
en ervaringscijfers. Standaardisatie (bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe boerderijen) en  
normalisering (bijvoorbeeld van de afvoer van beken, of de ophoging van dijken) werden  
leidende motieven achter de bestendiging van de Nederlandse topografie en de intensivering 
van het landgebruik. Was de eenheid van handelen eerder nog afgedwongen door de bodem-
gesteldheid en de stand van de techniek, nu werd ze het logische gevolg van kengetallen.  
In de derde en laatste fase van de eendrachtige inrichting van Nederland was het de neiging 
om de boeren en de andere buitenlui op basis van een gelijke positie en een gelijk belang te 
benaderen en te ondersteunen. Tot achter in de twintigste eeuw bleef er dus sprake van eenheid 
van handelen als logisch uitvloeisel van nationale wet- en regelgeving, generieke ruimtelijke 
instrumenten en egalitaire subsidievoorwaarden.
 Ziedaar de bijzondere mix van omstandigheden – deels gegeven, deels bedacht – die gedu-
rende eeuwen een doorslaggevend effect heeft gehad op de topografie van dit land. Tegen die 
achtergrond heeft het Rijk de afgelopen jaren geslaagde pogingen gedaan om een selectie van 
landschappelijke ensembles op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te laten zetten. Denk maar 
aan de Beemster, de molens van Kinderdijk, de Stelling van Amsterdam en het Woudagemaal. 
Ze vormen de condensatie van een typische ontginningsgeschiedenis van burgerschap, regionale 
differentiatie, noodgedwongen samenwerking en doelmatigheid in een getemde delta. Ze ver-
tellen de wereld: als u ons bezoekt en doorziet, begrijpt u de Nederlanders beter.

Grote inpolderingen

In de eerste helft van de twintigste eeuw groeide het besef dat de modernisering en uitbreiding 
van het landoppervlak meer moesten zijn dan alleen een technische opgave. Invloedrijke  
burgers als Hendrik Cleyndert, Pieter van Tienhoven, Jac. P. Thijsse en Dirk Hudig pleitten in  
de jaren twintig voor een planmatige opbouw van landschappelijke schoonheid bij de grote 
inpolderingen die op stapel stonden. Met name Hudig, de oprichter en eerste directeur van 
het Nederlandse Instituut voor Stedebouw en Volkshuisvesting (het latere NIROV, dat recent 
is opgegaan in Platform31), zette vraagtekens bij de strikt cultuurtechnische benadering van 

U kent dat wel: een adembenemend landschap, een stads- of dorpsgezicht van een ongeëve-
naarde schoonheid. Ik heb dat met het malse land van het Groninger Oldambt, de grazige  
vertes bij Kamerik of de binnenstad van Dordt. En u denkt: hoe blijft dit goed? Dat is wel een 
logische, maar niet de beste reactie. Beter kunnen we ons afvragen: wat waren de historische 
omstandigheden waaruit deze kwaliteit is voortgekomen? Waarom is het hier zo goed gebleven? 
Zijn die factoren nog werkzaam? Kunnen we daarop vertrouwen in ons verlangen deze topo-
grafie te bewaren? En als we die ontstaansfactoren kennen, kunnen we ze dan ook inzetten 
bij de gebiedsontwikkeling van tegenwoordig? Deze vragen schoten door mijn hoofd tijdens 
de juryvergaderingen van de Gouden Piramide 2015 over gebiedsontwikkeling en tijdens de 
veldbezoeken aan de vijf genomineerde projecten. Ze dringen zich op in een context van 
grote veranderingen in stad en land. Het zijn vragen die u en mij oproepen om achter de  
coulissen te kijken bij de voorbereiding en uitvoering van omvangrijke ruimtelijke programma’s 
en bij het voortschrijden van meer spontane ontwikkelingen. Ze bieden de gelegenheid een 
kritische noot te plaatsen bij de ambities van verschillende soorten opdrachtgevers en bij  
de invloed van de overheid, bijvoorbeeld bij het verlenen van bouw- of aanlegvergunningen. 
Maar laten we eerst eens terugkijken. Wat waren de krachten die de hooggewaardeerde 
Zeeuwse eilanden deden ontstaan, of het West-Nederlandse veenweidelandschap?

Kwaliteit als bijvangst

De natuurlijke uitgangssituatie van ons land is relatief eenvoudig. We hebben ons gevestigd 
op een enorme gradiënt. Het land zakt in één lome, geleidelijke beweging van enige tientallen 
meters boven NAP naar de huidige zeespiegel. Cruciaal voor de natuurlijke processen die op 
onze noorderbreedte en oosterlengte optraden was het gematigde klimaat, waardoor er veel 
water naar beneden stroomde en er een welige vegetatie en een gevarieerde dierenwereld 
konden ontstaan, alsmede een vrijwel ononderbroken drempel van duinen vóór de kustlijn, 
waardoor de vrije afstroming stagneerde en zich enorme pakketten van laag- en hoogveen 
vormden. In deze constellatie zetten de eerste mensen hun voetafdruk. Vervolgens is de  
ontginning van Nederland een geschiedenis van intensieve manipulatie van de natuurlijke 
omstandigheden. Een proces waarbij op de schaal van de fysieke beperkingen (periodieke 
droogte, langdurige nattigheid, overstromingen door rivieren en de zee, een voedselarme 
bodem) met de inzet van beperkte technische hulpmiddelen en op basis van eenvoudige 
afspraken en spelregels gedurende lange tijd hetzelfde werd gedaan. Eenheid van handelen is 
de belangrijkste voorwaarde geweest voor de geleidelijke ontwikkeling van een gedifferentieerd 
landschap. Deze specifieke combinatie van factoren heeft geleid tot een kwaliteit die geen 
vragen oproept. Het is een kwaliteit die nooit door de ontginners bedoeld was, maar die 
gewoon als bijvangst kon worden ingeboekt en die al snel werd herkend – zie de landschap-
schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Ze vormde de basis voor de oprichting van onder meer  
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De fysieke manipuleerbaarheid van de bodem en de waterbewegingen is eindeloos. En ten 
slotte: het opdrachtgeverschap is sterk verdeeld en verdund. Dit alles brengt met zich mee dat 
kwaliteit niet meer de automatische uitkomst is van ruimtelijke projecten, maar apart moet 
worden ingebracht en bewaakt. Dat komt tot uiting in allerlei compenserende, mitigerende 
(de negatieve gevolgen beperkende) en camouflerende mechanismen om de ongewenste 
effecten van gebiedsontwikkeling af te zwakken. Maar ook in esthetische programma’s van 
eisen voor grote projecten en in de oprichting van speciale kwaliteitsteams en supervisors die 
de opdrachtgevers scherp moeten houden op hun verantwoordelijkheid voor het bereiken 
van een hoogwaardig resultaat. Grote publieke werken als Ruimte voor de Rivier, de Nationale 
Sleutelprojecten, het Sluizenprogramma, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Afsluitdijk 
worden door zo veel krachten beïnvloed, dat de betrokken partijen het erover eens zijn 
geworden dat onafhankelijke kwaliteitsteams de ruimtelijke kwaliteit moeten waarborgen. 
Ze dragen ertoe bij dat de eenheid van handelen in het hele programma ondersteund wordt. 
Deze praktijk is ook bij kleinere projecten inmiddels gemeengoed geworden. 

Drie voorwaarden

Het kan nooit kwaad als grote opdrachtgevers de kwaliteitsborging van hun projecten uitbe-
steden, net zomin als het kwaad kan dat ze goede ontwerpers betalen om vorm te geven aan 
de ruimtelijke interventies. Planprocessen vergen nu eenmaal een multidisciplinaire aanpak 
en permanente evaluatie en bijstelling. Maar er valt meer te zeggen over de voorwaarden 
waaronder gebiedsontwikkeling tot mooie en doeltreffende oplossingen leidt. We noemen er 
drie. De eerste is bezield en consistent opdrachtgeverschap. Deze combinatie is essentieel voor 
goede projecten, maar ze is zeldzaam op het niveau van de ontwikkeling van hele gebieden. 
Particuliere ontwikkeling van grote gebieden komt in Nederland weinig voor; de afgelopen 
honderd jaar mag op alle fronten een overheidseeuw worden genoemd. Een actueel buiten-
beentje is het initiatief van Natuurmonumenten en een aantal samenwerkende grindwinners 
om de bergingscapaciteit van de Limburgse Maas te vergroten en tegelijkertijd het landschap 
tot ontwikkeling te brengen. In de publieke sector zijn bezieling en eendracht lastig te 
bewerkstelligen. ‘De overheid’ spreekt zelden met één mond. Laat staan dat er achter de institu-
tionele belangen nog mensen van vlees en bloed met persoonlijke ambities, overtuigingen en 
voorkeuren zijn te vinden. De groeiende anonimiteit en kortademigheid van de overheid (of 
het nou het Rijk, provincies of gemeenten betreft) leiden over het algemeen tot beslissingen 
zonder gezichten en tot projecten zonder karakter. Herkenbare opdrachtgevers brengen betere 
plannen voort dan onherkenbare.
 De tweede voorwaarde is interdisciplinariteit. Gebiedsontwikkeling is per definitie een 
veelzijdige aangelegenheid, waarin verschillende deskundigheden tot elkaar zijn veroordeeld 
en dus met elkaar in gesprek moeten gaan. Goede recente praktijkvoorbeelden, zoals Ruimte 
voor de Waal bij Nijmegen of de IJsselverbreding bij Deventer, tonen het belang aan van een 
integrale benadering. Zonder een vroegtijdige analyse van de ruimtelijke consequenties voor de 
stedelijke ontwikkeling waren de kansen op verbetering van het rivierfront nooit zo indringend 
op de agenda gezet. Rotterdam Centraal is een indrukwekkend hoofdstuk uit de Nederlandse 
stedenbouw, omdat de civiele techniek, de utiliteitsbouw, de vastgoedontwikkeling en het 
ruimtelijke ontwerp elkaar van begin af aan hebben weten vast te houden. Alles in het besef 
dat de verschillende ingrepen die in voorbereiding werden genomen op het eind weer bij 
elkaar moesten worden gebracht in respectievelijk één stad en één landschap.

de inrichting van de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Hij plaatste dat werk in het licht 
van de oogstrelende Beemster en van de in zijn ogen schraal ingerichte Haarlemmermeer.  
De lobby van zijn vriend Cleyndert bij het kabinet leidde tot de benoeming van Jan Bijhouwer 
als landschapsadviseur bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Die kreeg het op zijn beurt voor 
elkaar dat de afdeling Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer de opdracht ontving om 
landschapsplannen voor deze grote gebieden te maken. De goede ervaringen hiermee bij de 
aanleg van het nieuwe land werkten vervolgens door bij de voorbereiding van ruilverkavelings-
plannen op het oude land. Ook dat werd het werkterrein van ontwerpers van Staatsbosbeheer. 
Zo werd de opbouw van landschappelijke kwaliteit als opgave verzelfstandigd, omdat ze niet 
meer automatisch voortvloeide uit de lijnvoering van de landmeter. De recente geschiedenis 
van de landinrichting laat zien hoe landschapsarchitecten, houtvesters, recreatiedeskundigen 
en ecologen geleidelijk invloed kregen op het proces van landinrichting. De samenleving legde 
een bredere ruimtelijke verantwoordelijkheid in hun handen. Daarbij gaat hun bezorgdheid 
langzaam over van scheppingsdrang naar waakzaamheid. De inzet op een goed ontworpen 
landschap raakt overvleugeld door de inzet op vrijwaring van landschappen die niet mogen 
worden aangetast. Het gevolg is dat kwaliteit alleen nog wordt toegekend aan dat wat níet 
verandert. Het is dan niet meer een opdracht aan ontwerpers maar aan landschapsbeschermers.
 De wijze waarop gebiedsontwikkeling wordt georganiseerd, is de laatste twintig jaar  
drastisch en waarschijnlijk onomkeerbaar veranderd. De belangrijkste nationale arrangemen-
ten waarmee stadsuitbreiding, landinrichting en waterbeheer waren geregisseerd, zijn opge-
heven. De Vinex is af, de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn zijn aangelegd, de realisatie van 
de Ecologische Hoofdstructuur is nagenoeg stilgevallen en het rijksprogramma voor de 
‘reconstructie van de zandgebieden’ (sic) is zelfs niet eens op gang gekomen. De schaal van  
de ruimtelijke projecten is gedecimeerd en de voorbereiding ervan is een complex gezelschaps-
spel geworden waarin veel verschillende belanghebbenden hun zegje doen, met een grote rol 
voor actief burgerschap. De regels van dat spel verschillen van plek tot plek en worden regel-
matig veranderd. Zo is een werkwijze gericht op lokaal maatwerk, cocreatie en actualiteit 
dominant geworden over het eerdere spoor van langetermijnprogramma’s, gecoördineerde 
planvorming en bestuurlijke hiërarchie. Geleidelijk ondergaat Nederland de gevolgen van die 
verschuiving. Steden en landschappen worden de expressie van het maatschappelijk haalbare. 
De kans is groot dat onze kleinkinderen, turend op de landkaart en rondfietsend in de buiten-
lucht, ons tijdvak zullen typeren als een periode waarin ‘onderhandelingslandschappen’ tot 
stand kwamen.

Nieuwe ruimtelijke factoren

Als we de huidige gang van zaken tegen het licht van de historie houden, moeten we conclu-
deren dat nieuwe ruimtelijke factoren en mechanismen het volledig hebben overgenomen van 
de oorspronkelijke. Geen enkele factor op basis waarvan de Nederlandse ruimtelijke constellatie 
haar gezicht heeft gekregen is nog werkzaam. De regionale schaal waarop natuurlijke beper-
kingen golden die maar één soort ingrepen mogelijk maakten, is verkruimeld. De bestuurlijke 
beheersing over een project is tegenwoordig richtinggevend voor de maatvoering en de  
planning. En bijna alle technische beperkingen die ons dwongen om op één manier te werken, 
zijn inmiddels overwonnen. We kunnen tunnels boren in slappe bodem, enorme vrije over-
spanningen bouwen, water alle kanten op sturen, overal kunstmest naartoe brengen, drijvende 
wegen en woningen aanleggen, damwanden van vijftien meter diep de grond in jagen…  
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 De derde voorwaarde betreft de inzet om een gelijktijdige en gelijkplaatsige balans te  
realiseren tussen de beoogde interventie en de maatregelen die nodig zijn om ongewenste 
effecten tegen te gaan of te compenseren. Het bestuurlijke geruzie rond het aangekondigde 
doorsteken van de dijken van de Hedwigepolder moet ons iets leren over het verband tussen 
oorzaak (verdieping van de vaargeul) en gevolg (vernietiging van de polder). Het besluit om 
de aanleg van de Tweede Maasvlakte ecologisch te compenseren door op het eiland 
IJsselmonde, ruim twintig kilometer stroomopwaarts, enkele oude agrarische kleipolders  
op te offeren om te worden omgevormd tot natuurgebied, heeft geleid tot een patstelling 
zonder weerga. De boeren wier land het betreft zien geen heil in deze transformatie waar  
ze part noch deel aan hebben. Hun goed georganiseerde en even goed beargumenteerde 
weerstand heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer zijn eigen compensatiebesluit over het 
Mainportproject heeft moeten herzien. De aanleg van de A4 door Midden-Delfland kon  
na decennia soebatten alleen doorgang vinden nadat er een omvangrijk programma van  
geïntegreerde landschappelijke compensatie aan was toegevoegd; recreatieve inpassing en 
ecologische reparatie zijn nu een onlosmakelijk deel van de klus. Dat dit wegvak hierdoor 
bijna een miljard euro is gaan kosten, laten we even buiten beschouwing.
 Het motto moet zijn: in goede plannen kiezen de opdrachtgevers ervoor herkenbaar te 
blijven en schuiven zij hun verantwoordelijkheid voor wat ze aanrichten niet af op anderen.

Juryvoorzitter Eric Luiten is Rijksadviseur Landschap en Water en zelfstandig gevestigd landschapsarchitect. Tot  
september 2014 was hij tevens deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde van  
de Technische Universiteit Delft.

Vanaf het einde van de oorlog, na alle teleurstelling, bouwde het herrijzende Nederland  
moeizaam aan zijn eigen toekomst. De horizon lag eerst bij 1980, later bij het jaar 2000.  
Tot die tijd voerde de Rijksoverheid, gesteund door een eendrachtige samenleving, een krachtige 
regie: het ministerie van Landbouw zorgde voor de voedselvoorziening; dat van Verkeer en 
Waterstaat voor droge voeten en nieuwe verbindingen; dat van Volkshuisvesting maakte 
plannen voor voldoende woningen; dat van Cultuur bouwde en subsidieerde schouwburgen 
in het hele land, enzovoort. Het inwonertal groeide verrassend snel. Een kindergolf spoelde 
over de natie; een aanvankelijk vertrekoverschot smolt snel weg, maakte zelfs plaats voor een 
vestigingsoverschot. Er werd ineens op twintig miljoen Nederlanders gerekend. Gelukkig werd 
in Slochteren aardgas ontdekt. De grote steden moesten tot een zuinige ‘Randstad’ worden 
gedimensioneerd – alles menselijk, gespreid, suburbaan, overzichtelijk, gelijk. Het waren de 
gloriejaren van de Nederlandse ruimtelijke ordening.

Wie heeft de regie?

Al rond 1980 verschenen er scheurtjes in deze moderne ‘welvaartsstaatbenadering’, het eerst 
in de grote steden. Burgers, althans in Amsterdam, kwamen in opstand. Zij eisten vrijheid en 
wilden dat er beter naar hen geluisterd werd. Achter de langdurige crisis van de jaren zeventig 
verscheen vervolgens een heel andere, neoliberale agenda. Een andere technologie deed haar 
intrede: de computer. Ook die verschafte de babyboomers vrijheid. Het einde van de Bretton 
Woods-akkoorden, midden jaren zeventig, maakte geldstromen volatiel; er kon nu op grotere 
schaal geld worden geleend. Burgers werden vrijgevochten consumenten. 
 De wereld werd ook groter. Na de val van de Muur in 1989 verdubbelde Europa zelfs. 
Japan en Korea kwamen opzetten, later China, de BRIC-landen. Transportkosten daalden. 
Door de komst van het internet werd alles ineens open, toegankelijk, globaal. De centrale 
overheid deed een stapje terug; ‘lagere’ overheden emancipeerden; de provincie moest op 
zoek naar een nieuwe rol; privaat werd brutaal, roerde zich en beschikte ineens over heel veel 
geleend geld. Er moest anders worden gewerkt. Meer op basis van gelijkwaardigheid. 
Marktwerking werd het nieuwe toverwoord. Er ontstond ‘bestuurlijke spaghetti’. Vanaf dat 
moment vroegen partijen zich vertwijfeld af: wie heeft hier de regie? Projectmanagers verdreven 
de planologen.
 Toen, in 2008, volgde opnieuw een crisis. Nog steeds zoeken sommige instanties een 
antwoord op de vraag wie eigenlijk de regie heeft. Al dertig jaar verlangen ze naar duidelijke 
leiding in hun ‘gebiedsontwikkeling’ en ze kijken dan verwachtingsvol naar de overheid.  
Het houvast dat ze daar zoeken is begrijpelijk, want dat waren ze zo gewend. Maar de wereld 
is veranderd. Van Manuel Castells hebben ze waarschijnlijk nog nooit gehoord. Eind jaren 
negentig verscheen zijn trilogie The Information Age. Economy, Society and Culture. In niet 
minder dan 1482 bladzijden beschreef de Catalaanse socioloog de opkomst van de mondiale 
netwerksamenleving. 1 Die zou zich anders gaan organiseren dan de naoorlogse, industriële. 

Niemand is de baas
Zef Hemel
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Wat zich binnen de nieuwste productieprocessen afspeelde, zou weldra de hele samenleving 
doordringen. Namelijk, stelde hij, het opereren in netwerken: relatief open systemen die de hele 
wereld omspannen. In netwerken is niemand meer de baas, de complexiteit en de wederzijdse 
afhankelijkheid zijn daarvoor te groot. Het gaat om een richtingloze wereld. Bijna twintig jaar 
later is deze mondiale netwerksamenleving een feit.

Lokaal en regionaal

Binnen de overheid lijkt het Rijk nog het minst van deze nieuwe realiteit doordrongen.  
De noodzaak van verdere decentralisatie van bevoegdheden en budgetten wordt daar nog 
altijd onvoldoende gezien. Het kost daardoor moeite de samenwerking binnen de netwerken 
gestalte te geven. Dwang werkt niet meer. Een plan presenteren evenmin, ook omdat het 
nooit zal worden uitgevoerd. Nieuwe figuren doen hun intrede. Een ‘deltacommissaris’ is trots 
op het door hem bereikte resultaat, ook al kostte het hem veel gepalaver; in Groningen gaat 
na de aardgasbevingen een nationale coördinator monter aan de slag. Nieuwe planfiguren 
moeten lagere overheden aansporen om door het Rijk geformuleerde doelen te halen;  
inspecteurs zien toe op de implementatie. Er zijn stimuleringsfondsen, beurzen. Ministers reiken 
rijksprijzen uit. Rijksambtenaren entameren publieksdebatten en organiseren arena’s  
(#jaarvanderuimte, #agendastad). De nieuwste daad is die van de challenges: lagere overheden 
en private partijen worden uitgedaagd om inzendingen te doen op doelen die het Rijk  
formuleert, keurig uitgezet binnen de lijnen van het Koninkrijk. Denk aan ‘Challenge Stad van 
de toekomst’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De grondtoon is nog altijd 
paternalistisch. De Rijksoverheid probeert nationale agenda’s te maken en wil andere partijen 
door haar hoepel laten springen. Als echter niemand meer de baas is, is ook de Rijksoverheid 
niet meer als eerste aan zet. Er zit niets anders op dan verder te decentraliseren. 
 Decentraal betekent lokaal en regionaal. En daar, op lokaal niveau, de invloed ondergaan 
van de mondiale netwerken. Dit is de nieuwe werkelijkheid die door de Amerikaanse journalist 
Robert Kaplan in 1996 als economie werd vergeleken met een bazaar: informeel, flexibel, gericht 
op de korte termijn, relatief stuurloos, labyrintachtig, chaotisch, autoritair noch democratisch, 
zwak geleid – een wereld waarin het erop aankomt de juiste connecties te hebben. 2 Later zag 
de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber de nieuwe lokale werkelijkheid positiever.  
Hoe zwakker de staat, schreef hij, hoe sterker de steden. In If Mayors Ruled the World (2013) 
hield hij een gepassioneerd pleidooi voor verdere decentralisatie. 3 Hij stelde zich een wereld 
voor waarin individuele steden pragmatisch opereren rond alledaagse vraagstukken die burgers 
aangaan. Door in stedelijke netwerken voortdurend van elkaar te leren en te denken in weder-
zijdse afhankelijkheden, zouden steden veel beter in staat zijn in de behoeften van mensen  
te voorzien. Burgers, stelde hij, willen vooral oplossingen voor concrete problemen dicht bij 
huis. Daar ook wortelt de democratie. 
 Zijn pleidooi lijkt veel op dat van Murray Bookchin, die in 1992 voorstelde een soort  
‘urban commons’ te organiseren, bestaande uit federatieve netwerken van gemeenteraden 
die gezamenlijk hun eigen problemen oplossen. ‘Op deze wijze vloeit de macht van onderop 
in plaats van van bovenaf (…).’ 4 Barber noemt Bookchin niet, maar David Harvey zou er later 
veel aan refereren. 5 De neomarxist Harvey geloofde ook dat, na de enorme golf van privatise-
ringen, buitensluitingen, bewakingen en overheidscontroles die hij waarnam en die volgens 
hem een grotere ongelijkheid beoogden, het nog steeds mogelijk is om aan een sociale en 
rechtvaardige wereld te werken door een radicale decentralisatie zoals Bookchin die voorstelde. 

De door Barber opgevoerde figuur van de burgemeester als de belichaming van de ‘urban 
commons’ werd door Harvey en veel anderen (onder wie Rem Koolhaas) overigens een gruwel 
gevonden: zo’n burgemeester representeert uiteindelijk toch het establishment en is dikwijls 
een zwakke, tamelijk machteloze figuur. Inmiddels zijn door mensen als Van Reybrouck en 
Bregman voldoende alternatieven aangedragen: burgertoppen, G1000, platforms, steden-
conferenties. 6 Regie op lokaal niveau hoeft dus niet per se door een burgemeester te worden 
gevoerd.

Macht van onderop

Hoe dan ook wordt het lokaal. Daarover bestaat weinig twijfel meer. Als informatietechnologie 
de grote drijfveer is achter de netwerkvorming, dan zal de macht zelfs nog meer naar het 
lokale verschuiven. De komst op afzienbare termijn van een Internet of Things (IoT) 7 maakt 
het allemaal nog oncontroleerbaarder. Jeremy Rifkin voorspelt zelfs het begin van het einde 
van het kapitalisme en, als vervanging, de komst van de ‘collaborative commons’. 8 Energie is 
er binnenkort in overvloed, transportkosten dalen naar nul. Zijn ‘commons’ lijkt verdacht veel 
op die van Bookchin en Harvey. Maar wie voert daar de regie? Rifkin: niemand. Net als het 
internet geen bazen kent, kent ook de mondiale netwerksamenleving, en daarmee de nieuwe 
wereld van de gebiedsontwikkeling, geen leiders meer. Burgers komen uiteindelijk aan de 
macht. Markten worden nu al door consumenten bepaald, alles is daar vraaggestuurd. 
Trouwens, consumenten reageren hoogstwispelturig. Een bedrijf dat niet permanent naar zijn 
klanten luistert, is tegenwoordig reddeloos verloren. Datzelfde geldt in toenemende mate 
voor overheden. De macht komt nu van onderop. De socioloog Hans Boutellier spreekt van 
een ‘improvisatiemaatschappij’. 9 Dat is een maatschappij van ‘small worlds in a big society’. 
Zo’n samenleving, meent hij, beweegt als een zwerm spreeuwen. Er is wel structuur, maar  
die verandert voortdurend en wordt zeker niet door regisseurs of leiders bepaald. 
Jazzimprovisatie is een betere metafoor. Zulke vrije vormen van musiceren horen bij een  
dergelijke gevaarlijke, van onderop georganiseerde wereld.
 Er lijkt dus niets anders op te zitten dan te gaan samenwerken en improviseren. Die samen-
werking krijgt dan wel gestalte van onderop. In die zin is het beeld van de bazaar nog niet zo 
gek. Maar Boutelliers metafoor van jazz is misschien nog aansprekender. Wat we het beste 
kunnen doen in deze verwarrende situatie, schrijft hij, is leren improviseren, ons sterker richten 
op de buitenwereld, een helder thema kiezen, niet te veel kaders stellen, experimenten toelaten, 
lichte vormen van leiderschap introduceren, ons eigen instrument goed bespelen, dialogen 
voeren, fysiek contact organiseren, plezier beleven aan het samenspel met anderen.
 Lichte vormen van leiderschap in de nieuwe gebiedsontwikkeling lijken nog tamelijk  
zeldzaam. De eerdergenoemde voorbeelden van sturing door de Rijksoverheid kunnen  
nauwelijks als licht worden bestempeld. Licht worden ze pas als ze op lokaal niveau worden 
geïntroduceerd. Maar wat bijvoorbeeld in Almere de afgelopen jaren rond organische gebieds-
ontwikkeling is bereikt, kan evenmin als licht worden aangeduid. Daar is juist sterk van bovenaf 
gestuurd. Wat zijn dan lichte vormen van leiderschap in een improvisatiesamenleving? 
Boutellier zegt dat de regisseur hier is vervangen door iemand die vooral de ruimte van de 
anderen krijgt om bescheiden maar noodzakelijke dingen te doen ten behoeve van de groep. 
Een rol die bovendien kan wisselen en kan worden overgedragen aan een ander. Iemand, licht 
hij toe, moet nu eenmaal het thema kiezen; iemand ook moet het tempo aan geven; en 
iemand moet uiteindelijk met een hoofdknikje aangeven wanneer het spel begint en eindigt. 
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 Zover zijn we nog lang niet. De wereld van het bouwen en de ruimtelijke ordening geldt 
als weinig vernieuwend. Binnen het grotere domein van de economie staat ze zelfs te boek 
als conservatief. Drie veranderingen zijn de komende jaren daarom nodig:
1  De Rijksoverheid moet verder decentraliseren, ook het geld, de budgetten. De provincies 

moeten de lokale overheden meer ruimte geven, minder bevoogdend willen zijn. 
2  Er zullen nieuwe samenwerkingsverbanden moeten komen op lokaal en regionaal niveau 

die elkaar aanvullen en zo nodig corrigeren. Nu nog worden te veel deals gesloten in  
achterkamertjes tussen een beperkt aantal partijen. De samenwerkingsverbanden moeten 
opener zijn en sterk van onderop gedicteerd, juist niet van bovenaf.

3  Een andere houding van alle betrokkenen is nodig: een houding van luisteren, aanpassen, 
improviseren en experimenteren. 

Mediation

Zeker, de verschillen tussen steden en regio’s zullen hierdoor groter worden. Dat is nu eenmaal 
de consequentie van regionalisering en globalisering. De duivel schijt op de grootste hoop. 
Dat betekent dat de knooppunten in de netwerken aanzienlijker en belangrijker zullen worden, 
meer de haarvaten dienend. Het is het patroon van de hoge top, de smalle taille en de heel lange 
staart. Grotere verschillen zullen op weerstanden stuiten, zeker in het egalitaire Nederland. 
De vluchtigheid van alles zal ongemakkelijk overkomen. Mensen zoeken nu eenmaal stabiliteit. 
Daar staat tegenover dat het gelijkmatige Nederland spannender zal worden, gevaarlijker ook, 
interessanter. 
 Regisseren in een dergelijke complexe wereld wordt een kwestie van balanceren, behendig 
modereren. De baas spelen kan in ieder geval niet meer. Zelfs de weg wijzen wordt lastig. 
Duiden kan nog wel. Er is ruimte voor wijsheid, minder voor overtuiging. Mediation als 
bemiddeling zal algemener worden, maar dan alleen na het maken van fouten. En die zullen 
er volop worden gemaakt. De kunst van het modereren komt neer op het betrekken van zo 
veel mogelijk mensen, hen uitnodigen, laten spreken. Dat zal allerminst eenvoudig zijn. Er zal 
hard moeten worden gewerkt aan een inclusieve samenleving. Echter, de beloning zal zijn: 
collectieve intelligentie, mits alle feedback wordt geaggregeerd. Die betrokkenheid en  
intelligentie vereisen een open planning. Dat is een regionale planning die alle mensen met hun 
dagelijkse beslommeringen actief betrekt bij het toekomstdenken, hen activeert, mobiliseert. 
Niet de professionals moeten de regie voeren, maar de burgers. Zij bepalen de richting waarin 
we als samenleving bewegen. En dat is goed. Kevin Kelly geeft in Out of Control (1994) daarvoor 
de natuurlijke wetten, in ecosystemen opgeslagen: zorg voor diversificatie, denk gedecentrali-
seerd, begin klein, groei door te delen, zorg voor kleine revoluties, cultiveer succes, eer uw 
fouten, probeer niet alles in evenwicht te houden en streef niet slechts één doel na. 10
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In 2009 was toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Eberhard van der Laan een van de 
eersten die het thema krimp echt op de agenda zetten. Niet dat er toen voor het eerst sprake 
was van krimp in Nederland. Al eind jaren vijftig verscheen de studie ‘Bedreigd Bestaan’, een 
onderzoek naar de economische, sociale en culturele situatie in Noord-Groningen. Doel van 
die studie was ‘de bevolking een spiegel voor te houden, de lokale overheden te informeren 
over de actuele situatie op het Noord-Groninger platteland en de “Centrale Overheid” kennis 
te laten nemen van de urgentie van de gevolgen van de ontvolking in de regio’. 1

 Hoewel het verschijnsel krimp in Nederland dus niet nieuw is, wordt het sinds een aantal 
jaren wel benaderd als een vraagstuk met de nodige urgentie dat vraagt om meer inzicht en 
een zorgvuldige aanpak. Waar de eerste jaren het stempel krimp vooral als een negatief stigma 
werd gezien en gemeenten regelmatig probeerden de krimp te ontkennen of te negeren, lijkt 
er tegenwoordig sprake van meer acceptatie. Sommige regio’s, zoals recentelijk Noordoost-
Friesland en de Achterhoek, proberen zelfs actief om het predicaat krimpregio te bemachtigen. 
Ze doen dat in de verwachting dat dit leidt tot extra financiële middelen uit het gemeente-
fonds en een zekere (experimenteer)ruimte op bepaalde thema’s, zoals de woningopgave. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in totaal negen krimpregio’s en elf anticipeer-
gebieden aangewezen. 2

 De afgelopen jaren zijn de reacties op krimp geleidelijk aan minder verkrampt en schrik-
achtig geworden. Er is sprake van een zekere gewenning aan het feit dat er minder mensen 
wonen. Het accent komt meer te liggen op het begeleiden van negatieve bijverschijnselen. 
Daarmee lijkt de urgentie van het vraagstuk van krimp op de Rijksagenda weer wat gedaald. 
Dit neemt niet weg dat in een aantal regio’s de krimp zelf de komende jaren gestaag zal  
doorzetten. Sterker nog, met de hernieuwde populariteit van de stad, zowel politiek  
(de ‘Agenda Stad’) als maatschappelijk, is het reëel te verwachten dat de contrasten tussen 
stad en platteland de komende jaren groter zullen worden. Daarmee is niet gezegd dat we 
krimp moeten problematiseren, maar we moeten het ook niet bagatelliseren.

Leefbaarheid versus vitaliteit

Op zich is het feit dat een dorp of regio minder mensen telt niet meteen een probleem. Wat vaak 
wel als problematisch wordt gezien, is dat met het aantal mensen ook het voorzieningenniveau 
achteruitgaat. De school die gaat sluiten, het café of de winkel die dichtgaat, of de bibliotheek 
in het centrum die leegstaat en dreigt te verloederen. Dit hangt samen met het feit dat krimp 
niet alleen gaat over minder mensen, maar vooral ook over een veranderende samenstelling 
van de bevolking. Door ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen) dreigt 
een mismatch te ontstaan tussen de beschikbare en de gevraagde voorzieningen in een 
gemeenschap. Dit wordt gezien als een bedreiging voor de leefbaarheid. De discussie over 
krimp gaat dan ook vaak over het voortbestaan van de (fysieke) infrastructuur van voorzieningen 
en over de gevolgen die dat heeft voor de leefbaarheid van diegenen die blijven.

Van krimp naar cocreatie
Bas Breman

 Het is maar de vraag of dat terecht is. Een aantal studies en voorbeelden laat zien dat  
de relatie tussen krimp, voorzieningen en leefbaarheid vaak minder sterk is dan gedacht. 
Steeds vaker komt het beeld naar voren dat de beschikbaarheid van voorzieningen op zich 
geen voorwaarde (laat staan een garantie) is voor de leefbaarheid van een gemeenschap.  
Een van de belangrijkste bevindingen uit het vervolgonderzoek op de studie ‘Bedreigd Bestaan’ 
in Groningen was dat ‘ondanks het feit dat de (...) voorzieningen zijn teruggelopen en veel jonge 
inwoners nog steeds wegtrekken, het voortbestaan van de kleine dorpen en de leefbaarheid 
toch niet in direct gevaar is’. 3 Dit beeld komt ook naar voren uit een recente verkenning naar de 
‘Sociale Staat van Zeeland’ (2011). Ook hier is de conclusie dat ‘het niet zozeer de aanwezigheid 
van (veel) voorzieningen is die een voorwaarde is voor het ervaren van leefbaarheid, maar  
eerder de individuele betrokkenheid bij de kern of de wijk’. 4 
 Geleidelijk aan vindt in het krimpvraagstuk een verschuiving plaats: van een focus op leef-
baarheid en voorzieningen als randvoorwaarden voor een levensvatbare gemeenschap naar 
aandacht voor de vitaliteit. Onder vitaliteit wordt hier verstaan de eigen ‘levenskracht’ of het 
herstelvermogen van een gemeenschap. De vraag die daarbij centraal staat, is veel meer of en 
in welke mate de bewoners of de gemeenschap zelf in staat zijn om de leefbaarheid van hun 
dorp of wijk van binnenuit positief te beïnvloeden. 

Verbinden in plaats van loslaten

Deze focus op vitale mensen en gemeenschappen sluit naadloos aan bij de huidige tijdgeest, 
waarin begrippen als ‘burgerkracht’ en ‘participatiesamenleving’ centraal staan. Hierin schuilt 
ook een risico. Ingegeven door zowel praktische, ideologische als financiële motieven 5 zijn  
de huidige mantra’s: ‘loslaten’, ‘ruimte maken’ en ‘de samenleving teruggeven aan de burger’. 
Er lijkt een soort (impliciete) aanname te zijn dat burgerkracht en vitale gemeenschappen een 
gegeven zijn en/of zomaar spontaan ontstaan. 
 Echter, het grootste risico van krimp is niet zozeer dat er minder inwoners komen, en ook 
niet dat de voorzieningen uit een dorp verdwijnen. Het grootste risico is dat er in de gemeen-
schap die overblijft geen of onvoldoende veerkracht is om te kunnen omgaan met de onver-
mijdelijke veranderingen als gevolg van krimp. Hoe je het ook wendt of keert, met minder 
mensen verdunt ook het samenhangend weefsel van een gemeenschap. Minder mensen 
betekent simpelweg minder sociaal en persoonlijk kapitaal, minder verbindende schakels, 
minder (nieuwe) ontmoetingen en het risico van een steeds grotere kloof tussen mensen. 
 Paradoxaal genoeg worden de onderlinge afhankelijkheid en de (behoefte aan) onderlinge 
betrokkenheid alleen maar groter naarmate een gemeenschap minder mensen telt. Juist in 
krimpgebieden is er een grote behoefte aan verbinden in plaats van loslaten. Wat nodig is voor 
vitale gemeenschappen is een hoge mate van betrokkenheid bij elkaar en bij elkaars verhalen, 
behoeften, motieven, drijfveren en argumenten. 
 Dit geldt niet alleen voor mensen onderling, maar ook voor de verhouding tussen mensen 
en instituties. Recent onderzoek laat zien dat juist een actieve en betrokken overheid vaak leidt 
tot meer initiatieven vanuit een gemeenschap 6 en dat het vertrouwen van mensen in zowel 
de overheid als elkaar toeneemt wanneer bij hun activiteiten officiële partijen zijn betrokken. 7

De (co-)evolutie van gebiedsprocessen 

Krimpgebieden vragen dus bij uitstek om een nauwe relatie en interactie tussen bewoners, 
gemeenschappen, actief betrokken overheden en andere institutionele partijen. Krimpgebieden 
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liepen de afgelopen tijd noodgedwongen voorop met het pionieren en experimenteren met 
deze verhoudingen. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de laatste vijf jaren wil ik illustreren 
hoe deze experimenten zijn geëvolueerd en hoe het begrip ‘uitnodigen’ hierbij steeds een 
andere invulling heeft gekregen. Deze ervaringen kunnen uiteraard ook als inspiratie dienen 
voor andere regio’s en ontwikkelingen in Nederland.

De ‘krimpexperimenten’ in Heerlen en Delfzijl (2010 / 2011)

Nadat het onderwerp krimp in 2009 hoog op de politieke agenda was gekomen, gaven de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk in 2010 met 
het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling 8 richting aan een gezamenlijke beleidsaanpak. 
Onderdeel van dit Actieplan was een aantal pilots en experimenten in de verschillende krimp-
regio’s. Ze werden vanaf 2010 opgestart met als doel te leren omgaan met de oorzaken en 
gevolgen van krimp. Het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie was intensief betrokken bij de pilots ‘Groen voor rood’ (Delfzijl) en ‘Gebrookerbos’ 
(Heerlen). Het gebruik van vrijkomende groene ruimte stond daarin centraal, gekoppeld aan 
de vraag hoe de inrichting en het beheer meer aan burgers en ondernemers konden worden 
overgelaten – en wat dit betekende voor de rol van de overheid. 
 In 2010 en 2011 heeft Alterra Wageningen UR een tussentijdse evaluatie van dit initiatief 
uitgevoerd. 9 Delfzijl en Heerlen bleken weinig geld te hebben voor de pilots; ze verwachtten 
veel van bottom-up initiatieven. Toch lag de regierol in eerste instantie nog sterk bij deze 
gemeenten. Beide initiatieven begonnen met een ontwerpsessie waaraan hoofdzakelijk werd 
deelgenomen door ambtenaren en bestuurders. Bewoners en ondernemers waren niet eens 
uitgenodigd. De plannen die uit deze ontwerpsessie naar voren kwamen, hadden een sterk 
ambtelijk karakter. De ontwerpen zelf werden leidend in de gesprekken met de beoogde lokale 
partijen. Burgers werden aanvankelijk niet verleid om zelf het initiatief te nemen. Ook waren 
ze vaak nog niet klaar voor hun beoogde nieuwe rol. Mede hierdoor was er bij deze groene 
krimppilots weinig sprake van eigenaarschap bij lokale betrokkenen. Uit de evaluatie bleek dat 
beide gemeenten in de pilots weliswaar flirtten met de filosofie van uitnodigingsplanologie, 
maar dat beide pilots aanvankelijk weinig uitnodigend waren voor derden om te participeren. 10

Een prachtplan van onderop (2012 / 2013)

Aan eigenaarschap en lokaal initiatief geen gebrek bij het initiatief van SintJan Kloosterburen. 
Dit project is een van de pioniers onder de burgerinitiatieven. Al in 2003 ontstonden in het 
Groningse Kloosterburen de contouren voor een plan dat gaat over zorg, cultuurbehoud en 
toeristische ontwikkeling, dorpsontwikkeling en de identiteit van een oude (klooster)-
gemeenschap in een krimpende regio.
 Uit de studie 11 van dit initiatief kwam naar voren dat sprake was van een krachtige 
bottom-up beweging. Een kleine groep gedreven dorpsbewoners slaagde er gaandeweg in 
om hun initiatief regionaal, landelijk en zelfs internationaal op de kaart te zetten. Aanvankelijk 
werd dit ‘prachtplan’ met veel interesse en sympathie omarmd door allerlei andere partijen, 
waaronder de lokale overheden. Gaandeweg echter bleek dat de initiatiefnemers regelmatig 
vastliepen op de verhoudingen met sommige van deze partijen. Een van de grootste obstakels 
bleek het vastomlijnde karakter van het totaalplan van SintJan. Aan de ene kant werd dit  
verhaal gezien als dusdanig sterk en consistent dat het bij veel partijen respect afdwong. 

Tegelijkertijd liet het plan (in ieder geval voor het gevoel) weinig ruimte voor een eigen 
inbreng en interpretatie van andere partijen. In feite was in dit geval het bottom-up initiatief 
voor veel andere partijen nog te weinig uitnodigend om zich er echt mee te kunnen identificeren 
of zich eraan te verbinden.

De focus op het proces in Ulrum 2034 (2014 / 2015)

Een ander initiatief, dat op dit moment van dichtbij wordt gevolgd door onderzoekers en  
studenten van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR, is dat van Ulrum 2034. Ulrum is 
een dorp met ongeveer 1400 inwoners in Noord-Groningen. Meer dan enig ander dorp in de 
gemeente De Marne heeft het de afgelopen jaren te maken gehad met dalende inwoners-
aantallen en een forse afname van voorzieningen en openbare functies. De prognoses laten 
zien dat deze krimp de komende decennia onverminderd zal doorzetten. 
 Als reactie hierop hebben de inwoners ook hier zelf de handschoen opgepakt om de leefbaar-
heid van het dorp te behouden en te versterken. In het kader van het project Ulrum 2034 is de 
afgelopen jaren een hele reeks van projecten opgestart. In meer dan tien werkgroepen zijn 
naar schatting een paar honderd inwoners actief om projecten van de grond te krijgen. Ook dit 
initiatief heeft de afgelopen tijd op lokaal, provinciaal en landelijk niveau de aandacht op zich 
weten te vestigen. 
 Hoewel er in de praktijk aan concrete doelen wordt gewerkt zoals de woningopgave,  
de organisatie van de DorpsZorg en de ruimtelijke inrichting van het dorp, is kenmerkend voor 
Ulrum 2034 dat hier niet zozeer een plan centraal staat, als wel het proces. In dat proces wordt 
bewust ruimte gecreëerd voor de inbreng van uiteenlopende partijen, zowel van binnen de 
eigen gemeenschap als van (ver) daarbuiten. Illustratief is het ontmoetingscentrum midden  
in het dorp, waar iedereen vrij naar binnen kan lopen. De meest uiteenlopende partijen, van 
architecten tot kunstenaars, onderzoekers en vrijdenkers, worden uitgenodigd om langere 
tijd in het appartement boven het ontmoetingscentrum te verblijven. Het idee is dat al deze 
partijen op hun manier een bijdrage kunnen leveren aan het proces en de ontwikkelingen in 
Ulrum. 
 Vervolgens is het soms lastig om grip te krijgen op wat deze ontwikkelingen precies zijn, 
juist ook omdat deze voortdurend in beweging zijn. Meer dan op concrete (eind)oplossingen 
ligt het accent in Ulrum op het denken in handelingen en het zetten van (tussen)stappen. 
Daarmee zijn de uitkomsten van het proces per definitie onvoorspelbaar en tot op zekere 
hoogte ook ongrijpbaar. Desalniettemin zijn veel partijen, waaronder de gemeente en de  
provincie, vooralsnog enthousiast over de energie in het dorp en over de activiteiten die van 
de grond komen. Dit blijkt onder andere uit ondersteuning in woord en daad. Gemeente en 
provincie helpen het initiatief financieel en met menskracht vanuit de eigen organisatie. 

Cocreatie in krimpregio’s

Hoewel het hier slechts gaat om drie verschillende experimenten is het fascinerend om te  
zien hoe in relatief korte tijd een ontwikkeling op gang is gekomen in het omgaan met krimp. 
Van een vorm van (uitnodigings)planologie, via een eenzijdige focus op burgerkracht, tot 
meer recentelijk een benadering waarbij een proces van cocreatie centraal staat. 12 Waar in de 
eerste benadering de regie nog bij de overheid ligt en in het tweede perspectief de bal te veel bij 
het burgerinitiatief wordt neergelegd, gaat het bij cocreatie bij uitstek om opnieuw verbinden 
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en ontmoeten. Ook leent cocreatie zich goed voor het verbinden van ogenschijnlijk niet ver-
bonden werelden en het creëren van nieuwe ontmoetingen als basis voor vernieuwende ideeën 
en ontwikkelingen. Er wordt bewust ruimte gelaten voor toeval en serendipiteit. Als hier al 
sprake is van loslaten, dan vooral van het idee van een masterplan of van vooraf vaststaande 
oplossingen.
 Waar sommige partijen onmiskenbaar enthousiast zijn over het proces van cocreatie, is 
het voor anderen nog moeilijk om ermee om te gaan. Met name de onzekerheid en onvoor-
spelbaarheid van het proces spelen sommigen parten. Toch zijn onvoorspelbare uitkomsten 
niet hetzelfde als willekeurige ontwikkelingen. Juist door actief betrokken te zijn bij een proces 
van cocreatie is het mogelijk om duidelijke ingrediënten mee te geven die het proces in een 
bepaalde richting leiden. Zo was het de gemeente die er (mede) op aanstuurde dat Ulrum 
2034 ook aandacht zou besteden aan de woningopgave. Binnen het initiatief wordt hier 
inmiddels op vernieuwende wijze aan gewerkt.
 Het is spannend om te zien of processen van cocreatie beperkt blijven tot enkele pilots in 
krimpgebieden, of dat deze gaandeweg zullen doorgroeien naar een nieuwe werkelijkheid in 
gebiedsontwikkeling. Een belangrijke uitdaging daarbij is in ieder geval om open en transparante 
processen te creëren waarin helder is wie wat inbrengt, en wanneer (en hoe) dit doorwerkt  
in het proces. Duidelijke spelregels en open communicatie zijn daarvoor van groot belang. 
Een andere uitdaging is om ook het leren zelf te organiseren. Het project Ulrum 2034 wordt 
door de trekkers gezien als één groot leerproces. De kunst is dan wel om de lessen en inzichten 
die onderweg worden opgedaan te kapitaliseren en om daarop voort te bouwen, zowel binnen 
het eigen initiatief als daarbuiten. 
 Los van zulke kanttekeningen heeft het type cocreatieproces als in Ulrum 2034 ten minste 
één grote meerwaarde, namelijk dat zo veel mensen betrokken raken bij een proces waar ze 
plezier aan beleven. Alleen al het feit dat mensen samenwerken en daardoor zo veel nieuwe 
kennis, contacten en ideeën opdoen, levert al veel nieuwe energie op. Het proces van cocreatie 
kan een belangrijke bron zijn voor vitaliteit, en daarmee voor de veerkracht van mensen en 
gemeenschappen in krimpregio’s. 

Bas Breman is onderzoeker krimp en burgerinitiatieven bij Alterra – Wageningen UR.
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 De gesmeerd lopende publiek-private tandem die in Nederland gebiedsontwikkeling 
mogelijk maakte, is qua schaal en inzet imposant en indrukwekkend, vinden de Vlamingen. 
Maar de doorgedreven marktlogica levert weinig spannende, eerder voorspelbare of generieke 
stadsprojecten op. 2 De alomtegenwoordige maakbaarheidsgedachte die in Nederland ook  
bij gebiedsontwikkeling het leidmotief is, botst meer en meer op haar grenzen. Hebben de 
zuiderburen gelijk? Is de Nederlandse gebiedsontwikkeling generiek en niet erg spannend? 
Valt er iets te leren van hoe men het in het buitenland doet? We maken een korte tocht door 
de ons omringende landen. 

Angelsaksische versus Rijnlandse methode

Grof gezegd levert een snelle scan van gebiedsontwikkeling over de Nederlandse grenzen 
heen twee smaken op. De Angelsaksische methode kan tegenover de Rijnlandse geplaatst 
worden. In het kort zit het verschil hem in de mate van overheidsinvloed (of, zo u wilt, 
-bemoeienis) met de bouwplanontwikkeling en de kwaliteitsbewaking. In de Angelsaksische 
methode wordt veel aan de private ontwikkelaar overgelaten. De overheid is er niet, zoals in 
Nederland, een van de partijen die met de gebiedsontwikkeling financieel voordeel moeten 
halen. In Engeland hebben lokale overheden veel meer mogelijkheden om via belastingen 
inkomsten te genereren. In principe zou dit Angelsaksische model voor Nederlandse ontwik-
kelaars ideaal moeten zijn. Het is alsof eindelijk gehoor wordt gegeven aan de eeuwige roep 
om minder regels en minder bemoeienis; dan lijkt het Angelsaksische model zo gek nog niet. 3 
Maar schijn kan bedriegen. Als we secuur kijken, valt op dat er in dat model tegenover de 
rechten voor de ontwikkelaar evenzoveel plichten staan. Zo dient hij het participatieproces met 
stakeholders vaak zelf vorm te geven, omdat de overheid ook dat aan de ontwikkelaar overlaat. 
Bij de Nederlandse overheid regeert nog steeds de angst voor het loslaten. Wie loslaat verliest 
onherroepelijk de greep op de ruimtelijke kwaliteit, is de gedachte. De overheid wordt hier nog 
altijd als waakhond gezien. Vooraanstaande architectuur, sublieme openbare ruimte, mooie 
stedenbouwkundige oplossingen – er wordt gedacht dat die nooit van een ontwikkelende 
partij kunnen komen. En wie bewaakt bij loslatende overheden de samenhang? 
 Dat loslaten en tegelijkertijd streng zijn niet tegenstrijdig hoeven te zijn, laat het Rijnlandse 
model zien. Daar worden beide gecombineerd. Als het om gebiedsontwikkeling gaat, zit de 
overheid er aan het roer. Ze bewaakt de (vaak van bovenaf opgelegde) kwaliteitskaders.  
De overheid bepaalt dus de koers, maar laat het varen vervolgens aan de partijen over. 
Illustratief is de gründliche manier waarop in Hamburg doelen van de stadsvisie van 2007  
juridische consequenties hebben voor ieder bouwplan. Een van de hoofddoelen in die stads-
visie is verdichting. Tegenover deze verdichting staat de keuze om de kwaliteit van het 
bestaande en nieuwe groen te verbeteren. 4 Die lastige combinatie van verdichten en vergroenen 
vereist concreet haalbare doelen en dwingende juridische eisen. Zo wordt in ieder bouwplan 
de minimale stamomvang van de te planten bomen voorgeschreven. Deze methode komt 
rechtstreeks voort uit de politieke keuze om de stad aantrekkelijk te maken en te houden.  
Het zijn doelen waar alle ontwikkelingen in Hamburg – of het nu om individuele projecten 
gaat of om gebieden – aan moeten bijdragen. 
 Dat verschilt nogal van de manier waarop in Nederland wordt ontwikkeld. Hier is het  
adagium: samen komen we er wel uit. Kwaliteitsafspraken worden – vaak na lang polderen – 
beklonken met een glas en een versgezette handtekening onder een convenant dat juridisch 

Nederland is wereldberoemd om zijn gedegen ruimtelijke ordening. Het ordenen van ruimte zit 
ons in de genen. Nadat de ruimte een eeuw lang vooral door de overheid is geordend, ontstaat 
nu in de gebiedsontwikkeling een praktijk waarbij publieke en private partijen intensief 
samenwerken. Daardoor verschuiven rollen en verantwoordelijkheden van publiek naar  
privaat. In buurlanden wordt al langer ontwikkeld binnen andere verhoudingen. Wat is het 
verschil met de manier waarop in Nederland gebiedsontwikkeling plaatsvindt in het samenspel 
tussen overheid en marktpartijen? En zijn recente Nederlandse gebiedsontwikkelingen wel  
zo geslaagd? Angelsaksische vrijheid tegenover strenge Rijnlanders. 

Diversiteit in Roombeek

Roombeek in Enschede is een bijzondere wijk. Na de vuurwerkramp in 2000, waardoor de hele 
wereld op de hoogte raakte van zijn bestaan, moest het worden herbouwd. Waar in de rest 
van Nederland het vinexbeleid veelal tot grote suburbane buitenwijken leidde, lag dat in 
Roombeek anders. Door de ramp was het vertrouwen in de overheid tot het nulpunt geredu-
ceerd. Top-down herontwikkeling was uit den boze, de bewoners werden intensief bij de 
wederopbouw betrokken. Dat heeft een bijzondere wijk opgeleverd. Bij de herbouw was 
menging het devies. Die uitte zich vooral in het programma. En in het architectonische beeld: 
vorm, schalen en stijlen lopen er dwars door elkaar heen. Het mengen was er bijna belangrijker 
dan architectonische samenhang en beeldkwaliteit. En dat is bijzonder in een land waar de 
beeldcultuur hoog aangeschreven staat. Het resultaat leverde de opdrachtgevers in 2007  
de Gouden Piramide op. 
 Het viel onze zuiderburen op dat de andere koers die in Roombeek is gevolgd – meer 
bottom-up dan top-down, meer menging en minder aandacht voor architectonische samen-
hang – in Nederland niet op louter positieve kritiek kon rekenen. Voor veel Nederlandse  
vakgenoten bleef het wennen dat bij de herbouw beeld en samenhang niet boven aan het  
prioriteitenlijstje hebben gestaan. De Vlamingen zien dit alles aan met een mengeling van 
bewondering en meewarigheid. Op het eerste gezicht doet Nederland het beter dan Vlaanderen. 
Met zijn ongeleideprojectielenstedenbouw, de versnippering en de architectonische kermis 
op de vierkante meter kan Vlaanderen op snelle en snedige oordelen van de Nederlandse 
ruimtelijke ordenaar rekenen. Maar ook de Vlamingen zijn scherp. Ze gebruiken de kritiek op 
Roombeek om de Nederlandse gebiedsontwikkeling een spiegel voor te houden. Ze citeren 
de Nederlandse vakpers die het herbouwde resultaat rommelig vond: ‘Ze verslikken zich  
terwijl ze proberen frictie en contrast als kwaliteit te beschouwen in nevenschikkingen zoals 
elke gemiddelde Belgische straat.’ 1 De voorkeur van de bewoners voor de verfoeide rafelige 
kwaliteiten die rommeligheid opleveren, kan er in Nederlandse vakkringen maar moeilijk  
mee door. 

Angelsaksische vrijheid tegenover  
Rijnlandse strengheid Vincent Kompier 
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niet bindend is. Voor het persmoment nog even op de foto voor de vakbladen. Na het opdrogen 
van de inkt is de realiteitswaarde van het afgesprokene alweer vervlogen. En door de transitie 
die Nederland momenteel doormaakt, is het steeds minder helder wie waarvoor verantwoorde-
lijk is. Waar de overheid zich vroeger sterk bezighield met sturing, programma’s, financiering 
en kwaliteitsbewaking, gaat nu veel in de richting van de markt. Voortdurend wordt er heen 
en weer geschoven tussen ‘te veel regels’, ‘loslaten’ en ‘faciliteren’. Het Rijnlandse model,  
met weinig maar streng gehandhaafde regels, vindt men in Nederland al snel te betuttelend. 
In Nederland is het altijd de verantwoordelijkheid van de ander. Maar als die verantwoordelijk-
heden geen juridische basis hebben, is het heel lastig om elkaar aan te spreken, mocht het  
mis gaan. 
 Het zou jammer zijn als de Nederlandse aanpak, die zich tussen het losse Angelsaksische 
en het strenge Rijnlandse model in bevindt, de kracht van die beide modellen niet zou oppikken. 
Dat betekent enerzijds verantwoordelijkheden leggen bij de ontwikkelende partij, en ander-
zijds streng juridisch handhaven als die zich niet aan de afgesproken kaders houdt. Daarvoor 
moet in Nederland dan wel een grote belemmering worden overwonnen: de diepgewortelde 
hang naar een perfect beeld en perfecte samenhang als belangrijkste uiting van ruimtelijke 
kwaliteit.

Beeld versus programma

Nederland is een beeldcultuurland. Dat uitte zich al in het werk van grote schilders als 
Rembrandt, Vermeer en Van Gogh. En recentelijk in de naam en faam op architectuurgebied. 
Maar met de nadruk op beeld als belangrijkste ruimtelijke kwaliteit valt niet meer op dat de 
menging van programma’s het onderspit delft. De Vlamingen hebben gelijk met hun kritische 
blik op de klinische en beeldgerichte manier waarop in Nederland gebieden worden ontwikkeld. 
Het leidt volgens hen tot een ‘overproductie van wervende eindbeelden, het massaal consu-
meren van herstructureringsgebieden en het opleggen van vooropgestelde denkkaders’. 5

 Bij succesvolle gebiedsontwikkelingen in het buitenland is de beeldfactor minder dominant. 
Dat een project goed functioneert en ingebed is in de buurt is belangrijker dan hoe het eruitziet. 
Vaak ontstaat de diversiteit in het beeld ‘als vanzelf’, omdat privé-eigenaren daar niet worden 
uitgekocht met het oogmerk hun panden te slopen, om daarna tabula rasa te kunnen starten. 
Bij de ontwikkeling van Parkquartier Friedrichsberg in Hamburg was de winnende prijsvraag-
inzending leidraad voor het opstellen van een Bebauungsplan, dat ruimtelijk flexibel genoeg 
bleek om een mix mogelijk te maken van ontwikkelaarsbouw en Baugruppen, die zo hun 
eigen droompand konden bouwen. Bestaand groen diende behouden en waar mogelijk  
versterkt te worden. Zo werd tegemoetgekomen aan bezwaren van omwonenden tegen  
het bebouwen van het voormalige ziekenhuisterrein. 
 De gesloten Nederlandse manier van ontwikkelen, zowel in tijd met een duidelijke eind-
horizon (‘in 2019 is deze wijk klaar’) als met het financiële ‘afrekenmoment’ op het eind, zorgt 
ervoor dat de gebiedsontwikkeling in vergelijking met de omringende landen wel statisch en 
voorgeprogrammeerd moet zijn. Wie dat goed waarnemen, zijn beroepskijkers als fotograaf 
Hans van der Meer, die de Nederlands-Vlaamse grens onderzocht. Hij ziet in Nederland een 
landschap van boekhouders: ‘Als ik vanuit mijn auto naar nieuwbouw kijk aan de randen van 
dorpen en steden, denk ik alleen nog maar aan dat ene woord: het afrekenmoment.’ 6 

Geld is tijd, ruimte is geduldig

Ruimte en financiering worden bij gebiedsontwikkeling bijna altijd als belangrijke compliceren-
de factoren beschouwd. Ook daarmee wijkt Nederland af van het buitenland. De Nederlandse 
ontwikkelconstructie met het afrekenmoment maakt dat tijd cruciaal wordt in gebieds-
ontwikkeling. Binnen de vastgestelde termijn dient een plan volledig ontwikkeld te zijn om 
met elkaar tot een financiële afrekening te kunnen komen. Daar waar in Duitsland al aan  
het begin van de ontwikkeling aan deelnemende partijen om een bijdrage wordt gevraagd, 
bijvoorbeeld voor de infrastructuur, volgt dat afrekenmoment in Nederland nádat de laatste 
partij klaar is met ontwikkelen. Dan pas wordt de infrastructuur definitief aangelegd. 
 Nog te weinig gebiedsontwikkelingen getuigen van een goede en sterke visie op het begrip 
tijd. Tijd wordt vooral als vijand gezien. Dat tijdelijkheid bij steeds meer projecten desondanks 
wordt meegeprogrammeerd, is vaker door (geld)nood gedwongen dan doordat ze een substan-
tieel en integraal onderdeel is van de gebiedsvisie. Toch toont recent onderzoek aan dat tijdelijk-
heid de programmatische diversiteit van gebiedsontwikkeling verstevigt en de wortels met de 
omgeving versterkt, omdat met tijdelijke programmering direct gebruikers uit de omgeving 
worden bereikt. 7 Zodra tijdelijkheid een serieus programmaonderdeel is, is participatie bij 
wijze van spreken al voor een groot deel gegarandeerd. 
 Meer tijd accepteren in de planontwikkeling geeft ook meer ruimte. Immers, ideeën  
veranderen, de bestuursvisie wijzigt en marktcondities evolueren. Bij een goede en flexibele 
visie kunnen zulke ontwikkelingen het plan versterken. Daarom is het belangrijk de tijd te 
nemen voor visievorming. Die moet doordacht, radicaal en open zijn: op basis van inzicht in 
wat bestaat het verschil durven te maken, zonder een eindtoestand op te dringen. Door de 
gerichtheid op eindbeelden verhindert de Nederlandse manier van gebiedsontwikkeling dat 
wordt geprofiteerd van de functie tijd. Terwijl goed ontwikkelen vereist dat realisatie en 
gebruik simultaan worden georganiseerd. Op die manier kan de gebruikservaring de realisatie 
verrijken en wordt tijdelijkheid niet langer gezien als een pauzenummer dat niet bij het 
bedachte eindplaatje past. Het zou helpen om het fenomeen ‘tijd’ vaker los te laten en op 
zoek te gaan naar gezamenlijke doelen en kansen. 8

Ruimte in de breedte 

In Nederland is sprake van een verschuiving van monofunctioneel en gedomineerd door de 
overheid naar multifunctioneel en marktgeoriënteerd. Helaas wordt ‘markt’ vaak vertaald als 
‘marktpartij’. Dat is iets anders dan partijen betrekken die zich op de markt begeven. Het begrip 
‘markt’ blijkt na de crisis over meer partijen te gaan dan gedacht. Vaak wordt gesproken over 
‘nieuwe partijen’, zoals ontwikkelende aannemers en kleine bouwers met een beperkt portfolio. 
Die waren er uiteraard al veel langer, maar vaak werden ze als serieuze speler genegeerd, omdat 
ze slechts kleine volumes zouden kunnen produceren. Het zoeken naar ‘nieuwe ontwikkelaars’ 
is echter niet nodig. De typen ontwikkelaars die een bepalende rol spelen in het onderzoek 
‘Small Urbanism’ (Baugemeinschaften, coöperaties, kleine aannemers) bestaan ook in 
Nederland. 9 Het gaat erom die bestaande, soms nog in niches verborgen partijen de ruimte  
te geven. Hier ligt een taak voor het publiek opdrachtgeverschap: biedt als lokale en/of  
provinciale overheid actief ruimte aan een breed scala aan ontwikkelaars. Dat zal gebieds-
ontwikkeling een enorme impuls geven. 
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Loslaten betekent niet: zonder regie

Het is een misverstand te menen dat loslaten synoniem zou zijn aan gebrek aan regie. In het 
Angelsaksische model kan de regie omtrent inspraak en participatie bij de ontwikkelaar 
gelegd worden. De ontwikkelaar is er niet verplicht om alle stakeholders van tevoren in te 
lichten, maar door dit wel te doen kan snelheid worden gemaakt bij de ontwikkeling. En kan 
er onderhandeld worden, waarbij beide partijen datgene bereiken wat ze willen. Dat laten 
voorbeelden uit de Engelse praktijk zien, zoals de herontwikkeling van Dayas Square in 
Birmingham. De ontwikkelaar consulteerde aan het begin van het ontwikkelproces de belang-
hebbenden; door hun kwalitatieve inbreng kon de ontwikkelaar zijn plan vervolgens aanpassen. 
Deze methodiek, waarbij belanghebbenden informeel geconsulteerd worden en de overheid 
zich afzijdig houdt van gebiedscommunicatie, kan wellicht als een gebrek aan sturing worden 
gezien. Maar in de Engelse praktijk wordt dat niet als een probleem ervaren. Er wordt niet per se 
minder, maar wel anders gestuurd. 10 Publieke overheidssturing is procesmatig van karakter. 
Tegelijkertijd stimuleert de overheid de markt om zelf initiatieven te nemen – ook als het  
om participatie en het betrekken van stakeholders gaat. Communicatieplannen worden in  
Groot-Brittannië vaak gemaakt en uitgevoerd door private ontwikkelaars (zoals ook bij de 
plannen voor Dayas Square). Op die manier krijgt een plan een groot draagvlak. Dat leidt  
tot meer tevredenheid en heeft als bijkomend voordeel een efficiënter proces.
 Daarnaast is in 2011 de Localism Bill van kracht geworden: een wet die lokale overheden 
en gemeenschappen meer invloed geeft op de ruimtelijke ontwikkeling. Gemeenschappen 
kunnen via een right to challenge meedingen naar taken die voorheen aan overheden waren 
voorbehouden. Het right to bid maakt het vervolgens mogelijk mee te ontwikkelen en te  
bouwen. Ook hebben gemeenschappen een ruimere mogelijkheid om zelf bestemmingsplannen 
op te stellen. Door de wet kunnen ze bijvoorbeeld de voorzieningen op lokaal niveau op peil 
houden en zo nodig diversifiëren. 11 In vergelijking met de ontwikkelende partijen in Nederland 
zijn deze gemeenschappen relatief klein, maar door deze wet is hun invloed groot. 
Ontwikkelaars hebben wel degelijk rekening met ze te houden. In plaats van op zoek te gaan 
naar anonieme, onbekende ‘eindgebruikers’ (of die door een extern commercieel bureau in 
kaart te laten brengen), krijgt de ontwikkelende partij ze op een presenteerblaadje aangeboden. 
Nu gebiedsontwikkeling meer en meer in bestaand bebouwd gebied zal plaatsvinden, biedt 
deze aanpak volop mogelijkheden. 
 Het kan een jaar duren, wellicht ook langer. Maar een blik over de grens laat zien dat de 
Nederlandse gebiedsontwikkeling, mits ze goed gluurt bij de buren, beter kan gaan functione-
ren. Toegegeven, met de kennis uit het buitenland zal gebiedsontwikkeling er niet makkelijker 
op worden. Ze zal ook meer tijd vergen. Maar uiteindelijk zal de inrichting van de ruimte er 
alleen maar beter en gevarieerder door worden. Leren van het buitenland is onontbeerlijk om 
de Nederlandse gebiedsontwikkeling een gouden toekomst tegemoet te laten gaan.

Vincent Kompier is opgeleid tot planoloog en werkt als publicist en onderzoeker aan ruimtelijke vraagstukken.
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Dit jaar was het een statige villa aan Plein 1813 in Den Haag waar de jury van de Gouden Piramide 
bijeenkwam. Twee middagen in april waren uitgetrokken om de juryleden zich te laten buigen 
over de 42 inzendingen, met als voorlopig einddoel het nomineren van vijf projecten die de 
kwalificatie ‘inspirerend opdrachtgeverschap’ het meest verdienen. Vijf weken later zou de 
jury de genomineerde projecten met eigen ogen gaan bekijken, om uiteindelijk tot een winnaar 
te komen. De ambiance in de villa was als volgt: voor haar beraadslagingen nam de jury plaats 
aan een ronde tafel in een serre die uitzicht bood op een fraaie tuin. De meeste tijd werd echter 
doorgebracht in een belendend vertrek, waar langs de wanden de panelen met de inzendingen 
stonden opgesteld. 
 De jury van de Gouden Piramide telt vijf leden, plus een voorzitter en een secretaris (die 
beiden geen stemrecht hebben). In de jury zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: 
een professioneel opdrachtgever, een ontwerper, een bestuurder, een vakcriticus en een 
publicist van buiten het vakgebied. 
 De jury van de Gouden Piramide 2015 was als volgt samengesteld:
–  Peter van der Gugten, directeur van Heijmans Vastgoed, professioneel opdrachtgever;
–  Hetty Klavers, dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland, bestuurder;
–  Judith Lekkerkerker, hoofdredacteur van het internetplatform RUIMTEVOLK, vakcriticus;
–  Xandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, publicist;
–  Enno Zuidema, directeur van Enno Zuidema Stedebouw, ontwerper.

Gewoonlijk wordt de jury van de Gouden Piramide voorgezeten door de Rijksbouwmeester. 
Omdat die functie in de eerste helft van 2015 vacant was, werd die taak nu vervuld door een 
ander lid van het College van Rijksadviseurs: Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water. 
Jurysecretaris was Olof Koekebakker.

42 inzendingen

Er waren 42 inzendingen, een lichte teruggang ten opzichte van de oogst in 2013. Bij die vorige 
ronde met als thema gebiedsontwikkeling – in even jaren wordt de Gouden Piramide uitgereikt 
aan opdrachtgevers van architectuurprojecten – stuurden 54 opdrachtgevers een project in. 
Het zal te maken hebben met de crisis. Weliswaar lijkt het ergste achter de rug, maar bij 
gebiedsontwikkeling zal die zich – door de lange doorlooptijd van projecten – nog geruime  
tijd doen voelen. 
 De provincie met de meeste inzendingen was Noord-Holland (11), gevolgd door Zuid-Holland 
(8), Gelderland en Noord-Brabant (beide 6). Zeeland was de enige provincie zonder een enkele 
inzending. Als we kijken naar de soorten opdrachtgevers, dan valt allereerst op dat er steeds 
meer inzenders komen die niet kunnen worden gerekend tot de gebruikelijke categorieën als 
projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en waterschappen. Het leverde een 
omvangrijke restcategorie op met opdrachtgevers die moeilijk onder een gemeenschappelijke 

De jurering
Olof Koekebakker

De jury voor de villa aan het Plein 1813. V.l.n.r. Peter van der Gugten, Xandra Schutte, Enno Zuidema,  
Judith Lekkerkerker, Eric Luiten (voorzitter), Hetty Klavers, Olof Koekebakker (secretaris).
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Op het eerste gezicht is het onderscheid tussen beide thema’s helder, maar in de praktijk 
blijkt er toch sprake te zijn van grensgevallen. 
 Volgens de deelnamevoorwaarden gaat het bij gebiedsontwikkeling om ‘ruimtelijke  
projecten die de schaal van het gebouwde object of een aangelegd terrein overstijgen. Vaak zijn 
ze gericht op een combinatie van functies.’ Architectuur wordt omschreven als ‘ontworpen en 
gebouwde objecten, waaronder in ieder geval begrepen: architectuur van gebouw, complex 
of ensemble, omgevingsarchitectuur en civieltechnisch ontwerp van lokale betekenis’. Het gaat 
dus om een combinatie van factoren, waaronder de schaal van een project en de verscheiden-
heid aan functies. 
 De jury keek in dit verband ook naar de mogelijke betekenis van een project voor een groter 
gebied. Dat speelde onder meer een rol bij twee aan elkaar verwante inzendingen: de Markthal 
in Rotterdam en de Hallen in Amsterdam. Beide lijken tamelijk eenduidige architectuur-
projecten, maar door hun uitstraling op de omgeving hebben ze, wat hun effect betreft, ook 

noemer zijn te vatten. Tot de inzenders behoorden dierentuin Artis, een kunstvereniging, een 
zorginstelling en coalities van gebruikers. Net als twee jaar geleden scoorden de gemeenten 
het hoogst met 14 inzendingen, gevolgd door projectontwikkelaars (7 inzendingen), woning-
corporaties (5) en waterschappen (4). Met deze aantallen zijn de projectontwikkelaars, die in 
2013 nog geen tien procent van de opdrachtgevers vertegenwoordigden, terug op hun gebruike-
lijke aandeel, en lijken de waterschappen met een kleine opmars bezig. Van de ingezonden 
projecten hadden er 26 betrekking op bestaand stedelijk (of dorps) gebied en betroffen 16 het 
buitengebied of uitbreidingen. In 2013 was sprake van een vergelijkbare verhouding. 

Criteria

Voor de beoordeling van de inzendingen geldt een aantal criteria. In het reglement staat dat 
het bij de Gouden Piramide gaat om ‘de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft 
gegeven aan zijn opdrachtgeverschap’. Om de jury wat meer houvast te bieden, zijn hieraan 
enige jaren geleden drie toetsingscriteria ontleend: creativiteit, deskundigheid en bezieling. 
 Uiteindelijk moet goed en inspirerend opdrachtgeverschap tot uitdrukking komen in de 
kwaliteit van het ingezonden project. Het reglement specificeert dit aan de hand van de drie 
begrippen die centraal stonden in de eerste Architectuurnota: ‘de gebruikswaarde, de culturele 
waarde en de toekomstwaarde van het door of namens de opdrachtgever ingediende project, 
mede in relatie tot de kosten’.
 In het verlengde van deze op schrift gestelde criteria hechtte de jury veel waarde aan het 
maatschappelijk profiel van de opdrachtgever. Ze liet zwaar wegen hoe de prestatie van een 
opdrachtgever moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van een maatschappelijk veld 
dat aan sterke veranderingen onderhevig is. Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan de 
manier waarop de opdrachtgever het hoofd heeft geboden aan de recente crisis. Ook het  
uitroepen van de participatiesamenleving en het manifest worden van de behoefte aan  
‘verdienmodellen’ kwamen ter sprake. 
 Bij een aantal inzendingen kwam de jury niet toe aan een inhoudelijke beoordeling.  
Zo werd het Nationaal Militair Museum in Soest niet toegelaten, omdat de Rijksoverheid hier 
volgens de jury als opdrachtgever moet worden aangemerkt. Aangezien de Gouden Piramide 
een Rijksprijs is, is de Rijksoverheid zelf van deelname uitgesloten. Dat Heijmans, de inzender 
van het project, de complete ontwikkeling van het museum voor zijn rekening heeft genomen, 
deed hier niets aan af. Uiteindelijk was het het Rijk dat de opdracht had bepaald.
 Er waren meer redenen om bepaalde inzendingen niet te behandelen. Van een aantal  
projecten stelde de jury vast dat ze onvoldoende waren gevorderd om een goed oordeel over 
het eindresultaat mogelijk te maken. Gebiedsontwikkeling omspant vaak vele jaren en om een 
project te kunnen beoordelen, is het niet altijd nodig om te wachten tot het helemaal klaar is. 
Maar als een opdrachtgever wordt genomineerd en de jury komt daar vervolgens op bezoek, 
dan moet er wel genoeg te zien zijn om de kwaliteit van het project te kunnen vaststellen. 
Het was in acht gevallen reden om een inzending ‘door te schuiven’; de inzenders is geadvi-
seerd opnieuw mee te doen in 2017, bij de volgende ronde van de Gouden Piramide met als 
thema gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling of architectuur?

Zeven inzendingen hoorden volgens de jury meer thuis bij ‘architectuur’ dan bij ‘gebiedsont-
wikkeling’. In die gevallen werden de inzenders doorverwezen naar de ronde van volgend 
jaar, wanneer het thema weer architectuur is. Soms ging daar enige discussie aan vooraf.  

Bezoek Kustwerk Katwijk. Boven: Hetty Klavers, Enno Zuidema, Judith Lekkerkerker en Peter van der Gugten. 
Linksonder: Judith Lekkerkerker, Hetty Klavers en Xandra Schutte. Rechtsonder: Peter van der Gugten,  
Xandra Schutte, Enno Zuidema en Hetty Klavers.
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ontwikkeling. Hierbij moet worden aangetekend dat bij de Gouden Piramide onder architectuur 
ook landschapsarchitectuur en de inrichting van de buitenruimte worden verstaan.
 Bij de gesprekken over het onderscheid tussen gebiedsontwikkeling en architectuur  
suggereerden juryleden dat het aanbeveling verdient om de thema’s van de Gouden Piramide 
opnieuw te overwegen. Terwijl het aantal ‘klassieke’ gebiedsontwikkelingen (in de bestaande 
stad, in uitbreidingen) de laatste jaren sterk is verminderd, is er een toename van projecten 
waarvoor het gangbare begrippenapparaat niet meer goed bruikbaar is. Het gaat dan bijvoor-
beeld om projecten met meerdere opdrachtgevers, of projecten waarbij de grenzen tussen  
de rollen van opdrachtgever, ontwerper en gebruiker zijn vervaagd.

Eerste selectie

De twee jurybijeenkomsten in de Haagse villa verschilden nogal van aard. Het eerste beraad 
richtte zich op de selectie van mogelijke kanshebbers. Daarbij ging het om meer dan alleen 
vijf nominaties. De jury had tevens de taak nog eens tien inzendingen te kiezen die interessant 
genoeg zijn om te worden opgenomen in dit boek. Na deze eerste ronde moesten dus minstens 
vijftien inzendingen overblijven om een week later verder te worden besproken. De juryleden 
hadden zich op de bijeenkomst voorbereid. Via een speciale jurypagina op de website van de 
Gouden Piramide hadden ze in de voorgaande weken kennis kunnen nemen van de inzendingen.
 In een rondgang langs de panelen werd elke inzending kort besproken. Daarbij kwam 
allereerst de vraag aan de orde of een inzending voor een beoordeling in aanmerking kwam, 
of dat ze om een van de hierboven genoemde redenen (nog niet voldoende gerealiseerd of 
beter passend bij het thema architectuur) moest worden doorverwezen naar een volgende 
editie van de Gouden Piramide. Met inzendingen die wel werden beoordeeld en daarbij  
meteen op groot enthousiasme konden rekenen, was de jury vervolgens gauw klaar; die zouden 
de week erna nog ruimschoots aan bod komen. Het beraad spitste zich in deze fase toe op  
de twijfelgevallen. 
 Nadat de jury haar ronde langs de inzendingen had voltooid, vroeg de voorzitter aan elk 
jurylid een lijstje te maken met zes favorieten. Het resultaat was dat vijftien inzendingen  
ten minste één keer waren genoemd. Dat leverde meteen de selectie op die, al dan niet als 
genomineerde, in aanmerking kwam voor een presentatie in het boek. De vijftien inzendingen 
die de week erop de strijd met elkaar zouden aanbinden voor de vijf nominaties, waren  
(in alfabetische volgorde):
–  Ambachtsgaarde in Den Haag, van Deza Ambachtsgaarde Pleinlocatie;
–  De Ceuvel in Amsterdam, van Vereniging De Ceuvel;
–  De Heerlijckheid Diepenheim, van Kunstvereniging Diepenheim;
–  De Vrije Ruimte van Providentia in Sterksel, van Kempenhaeghe;
–  Drentsche Aa-gebied, van Staatsbosbeheer Drenthe;
–  DTO Middle Up Down in Arnhem, van het Departement Tijdelijke Ordening;
–  Eendragtspolder in Zevenhuizen, van het hoogheemraadschap Schieland en 

Krimpenerwaard en partners;
–  Havenkwartier Deventer, van verschillende opdrachtgevers;
–  Herstructurering Slachthuisbuurt Haarlem, van Ymere;
–  Homeruskwartier, van de gemeente Almere;
–  Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, van Schipper Bosch;
–  Kustwerk Katwijk, van het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk;

elementen van gebiedsontwikkeling. Dat de jury deze inzendingen uiteindelijk toch naar de 
ronde van volgend jaar verwees, had vooral te maken met het feit dat in de toelichtende teksten 
niet over de relatie met gebiedsontwikkeling en de mogelijke impulsen voor een groter 
gebied werd gerept. 
 Ook twee andere projecten werden, ondanks hun aanzienlijke schaal, doorgeschoven naar 
de ronde ‘architectuur’. Het Scoutinglandgoed in Zeewolde en het Landartpark Buitenschot in 
Hoofddorp waren functioneel te eenduidig om te kunnen worden aangemerkt als gebieds-

Bezoek IPKW. Linksboven: Eric Luiten reikt de plaquette voor de genomineerde opdrachtgevers uit aan 
Bart Schoonderbeek, directeur van Schipper Bosch. De jury krijgt uitleg bij het Charging Plaza van Allego 
(rechtsboven) en op het hoofdkantoor van IPKW (onder).
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–  Nieuw Zaailand, van de gemeente Leeuwarden;
–  Rotterdam Central District, van de gemeente Rotterdam;
–  Ruimte voor de Waal, van de gemeente Nijmegen.

De meeste van deze inzendingen hadden met één of twee stemmen de tweede ronde 
gehaald. Vier inzendingen hadden in dit stadium al drie of meer juryleden achter zich: 
Industriepark Kleefse Waard, Ruimte voor de Waal, Havenkwartier Deventer en  
De Heerlijckheid Diepenheim.
 
Tweede jurybijeenkomst

Aan het begin van het juryberaad was de afspraak gemaakt dat inzendingen die waren afge-
vallen later opnieuw konden worden ingebracht. Toen de jury een week later voor de tweede 
keer bijeenkwam, was er inderdaad een jurylid dat van deze mogelijkheid gebruik wilde 
maken. Het betrof de inzending van Blauwhoed Eurowoningen, Leeuwenveld 2 in Weesp, die 
werd aangemerkt als een voorbeeld van zorgvuldige gebiedsontwikkeling. Andere juryleden 
waren het ermee eens deze inzending weer mee te nemen, zodat de tweede ronde niet begon 
met vijftien, maar zestien inzendingen. Van die zestien viel er later weer één af, toen de jury bij 
nadere beschouwing vond dat het project Ruimte voor de Waal in Nijmegen toch onvoldoende 
was gevorderd om dit jaar al mee te doen. Over twee jaar, bij de volgende ronde met als 
thema gebiedsontwikkeling, zal de nevengeul van de Waal zich met water hebben gevuld en 
zal het nieuwe rivierpark zijn aangelegd; pas dan zal het project echt tot zijn recht komen.  
Zo werd favoriet Ruimte voor de Waal alsnog doorgeschoven naar 2017 en bedroeg het aantal 
kanshebbers weer vijftien.
 Daarmee stond de tweede jurybijeenkomst in het teken van het kiezen van de vijf genomi-
neerden. Met vijftien resterende inzendingen kon de jury dieper doordringen in de informatie 
in tekst en beeld die de inzendingen vergezelde. Het werd haar daarbij niet altijd makkelijk 
gemaakt. Nog afgezien van de regelmatig voorkomende spelfouten waren teksten nogal eens 
onhelder. Soms was ook weinig te merken van de gedrevenheid en het enthousiasme die je 
zou mogen verwachten bij inspirerend opdrachtgeverschap. In enkele gevallen kwam het 
voor dat juryleden die een ingezonden project al goed kenden op kwaliteiten wezen die in  
de inzending zelf onvermeld waren gebleven. Het bracht de jury tot de uitspraak dat goed 
opdrachtgeverschap eigenlijk ook tot uitdrukking zou moeten komen in de presentatie.
 Vanwege de grote verscheidenheid van ingezonden projecten stuitte de jury op een 
beperkt aantal dwarsverbanden. Zo blijkt het voor waterschappen die maatregelen nemen 
om beter voorbereid te zijn op de klimaatverandering, voor de hand te liggen om daarbij ook 
andere functies mee te nemen, zoals natuur en recreatie. Een ander terugkerend thema was 
de vraag of projecten die vaak jaren geleden van start waren gegaan, in het huidige tijdsgewricht 
nog wel mogelijk zijn. Of moeten ze worden gekenmerkt als afkomstig uit een periode die 
definitief achter ons ligt? Een voorbeeld is de sloop- en nieuwbouwoperatie in de Haarlemse 
Slachthuisbuurt. Volgens een van de juryleden zijn woningcorporaties – de opdrachtgevers – 
tegenwoordig niet meer in de gelegenheid zo’n ambitieus project op zich te nemen. Ze zouden 
nu gedwongen zijn te kiezen voor (doorgaans minder kostbare) renovatie. Over de landschap-
pelijke ingrepen in het Drentsche Aa-gebied (met als opdrachtgever Staatsbosbeheer Drenthe) 
werd vastgesteld dat het Rijk de financiële steun aan zulke projecten inmiddels heeft gestaakt. 
Als gevolg hiervan zal in de toekomst een stevig ‘verdienmodel’ nodig zijn met eigen 
opbrengsten.

Bezoek Havenkwartier Deventer. De jury bekijkt hotelkamer Lucy Cube (boven, linksonder, midden). 
Linksonder: Peter van der Gugten. Midden: Hetty Klavers, Xandra Schutte, Judith Lekkerkerker en  
Enno Zuidema. Rechtsonder: de jury krijgt uitleg over de zelfbouwkavels.
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 De overige inzendingen die door ten minste één jurylid werden genoemd, waren:
–  De Ceuvel in Amsterdam-Noord, van Vereniging De Ceuvel;
–  De Heerlijckheid Diepenheim, van Kunstvereniging Diepenheim;
–  Drentsche Aa-gebied, van Staatsbosbeheer Drenthe;
–  Havenkwartier Deventer, van verschillende opdrachtgevers;
–  Nieuw Zaailand, van de gemeente Leeuwarden.

Nadat sommigen nog een kort pleidooi hadden gehouden voor een van de overgebleven  
kandidaten, noemde elk jurylid twee inzendingen voor de drie resterende nominaties.  
Het Havenkwartier Deventer werd nu door iedereen genoemd, terwijl ook het Drentsche 
Aa-gebied een meerderheid achter zich kreeg. Daarmee wisten ook deze inzendingen zich 
verzekerd van een nominatie. Omdat Nieuw Zaailand in dit stadium geen steun meer had, 
waren er voor de laatst overgebleven positie nog twee in de strijd: De Ceuvel en De 
Heerlijckheid Diepenheim; de laatste won met drie tegen twee stemmen. Het liefst had de 
jury De Ceuvel eveneens genomineerd, maar het reglement is streng: vijf nominaties is het 
maximum. Men kon zich enigszins troosten met de gedachte dat De Ceuvel al veel lovende 
publiciteit had gekregen. 
 Hiermee was de selectie van de genomineerden rond – en daarmee het programma  
voor de excursie die begin juni zou plaatsvinden:
–  De Heerlijckheid Diepenheim, van Kunstvereniging Diepenheim;
–  Drentsche Aa-gebied, van Staatsbosbeheer Drenthe;
–  Havenkwartier Deventer, van verschillende opdrachtgevers;
–  Industriepark Kleefse Waard, van Schipper Bosch;
–  Kustwerk Katwijk, van het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk.

‘Het mooie aan dit palet is dat aan elk project weer een ander soort ruimtelijke opgave  
verbonden is’, merkte een van de juryleden op. Het betekende wel dat de jury straks een keuze 
zou moeten maken uit opdrachtgevers en projecten die lastig met elkaar te vergelijken zijn. 
Maar uiteindelijk is dat ook weer de charme van een prijs als de Gouden Piramide: de winnaar 
zal het moeten hebben van de intrinsieke kwaliteiten van zijn opdrachtgeverschap.

Excursie

Op woensdagochtend 3 juni verzamelden de juryleden zich voor het station van Leiden om 
plaats te nemen in de bus die hen in twee dagen langs de genomineerde opdrachtgevers en 
hun projecten zou voeren. Het was twintig minuten rijden naar de boulevard van Katwijk, 
waar vertegenwoordigers van de gemeente en het hoogheemraadschap Rijnland klaarstonden 
voor de presentatie van Kustwerk Katwijk: een bijzondere combinatie van een nieuwe zee-
wering en een parkeergarage. Zowel de zeewering – een harde dijk – als de parkeergarage ligt 
verstopt onder een artificieel duinlandschap, waardoor de ingreep nauwelijks ten koste is 
gegaan van het uitzicht vanaf de boulevard. Zoals gezegd had deze inzending met steun van 
slechts één jurylid de eerste selectieronde overleefd, maar in het verdere verloop gooide 
Katwijk voortdurend hoge ogen. Die betroffen niet alleen de technische prestatie, maar ook 
de manier waarop de opdrachtgevers – de Gouden Piramide is tenslotte een opdrachtgevers-
prijs – het proces hadden ingericht. Zonder de uitstekende samenwerking tussen het hoog-
heemraadschap en de gemeente was nooit de indrukwekkende snelheid mogelijk geweest 

Vijf nominaties

Nadat alle vijftien inzendingen waren besproken, brak voor de jury het moment aan om er vijf 
te nomineren. Als aanzet tot die keuze vroeg de voorzitter aan elk van de juryleden om zijn of 
haar topdrie te geven. Na een korte onderbreking waarin ieder jurylid voor zich de balans kon 
opmaken, werden de lijstjes opgelezen. Het eerste wat opviel was dat twee inzendingen al 
meteen door drie van de vijf juryleden, een meerderheid dus, waren genoemd. Het waren 
Industriepark Kleefse Waard van Schipper Bosch, en Kustwerk Katwijk van het hoogheemraad-
schap Rijnland en de gemeente Katwijk. Hiermee tekende zich voor beide al een vrijwel zekere 
nominatie af. In het geval van Kustwerk Katwijk was dat opmerkelijk, gezien het feit dat dit 
project aan het slot van de eerste jurydag door slechts één jurylid was voorgedragen voor de 
volgende ronde.

Bezoek De Heerlijckheid Diepenheim. Boven: Judith Lekkerkerker, Enno Zuidema en anderen bij 
Kunstvereniging Diepenheim. Linksonder: Xandra Schutte en Hetty Klavers bezoeken het atelier in 
het Drawing Centre. Rechtsonder: de jury krijgt uitleg van watergraaf Stefan Kuks van waterschap 
Vechtstromen.
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uitbreiding van kunstzinnige activiteiten ging Diepenheim zich steeds meer profileren als 
plaats met een overvloed aan kunst. Nu dit recentelijk ook tot een aantal ruimtelijke ingrepen 
heeft geleid, met als brandpunt een nieuw cultuurcentrum aan een centraal gelegen pleintje, 
is de term gebiedsontwikkeling hier op zijn plaats. De jury was vooral onder de indruk van de 
breedheid van het culturele pakket, dat zowel ruimte biedt aan topkunst als aan het plaatse-
lijke verenigingsleven. Onder juryleden was er enige vrees dat de kunst wel eens een erg 
zwaar stempel op het dorp zou kunnen drukken. Men werd grotendeels gerustgesteld door 
de vaststelling dat het recent geopende cultuurcentrum voor een blijvende verbinding met de 
‘gewone’ Diepenheimers zorgt. Zo was de jury bij haar terugblik op het bezoek ook over deze 
genomineerde positief gestemd. Wel is ze benieuwd naar de generatie die het stokje moet 
gaan overnemen. Want nog altijd wordt De Heerlijckheid Diepenheim, zoals het geheel aan 
kunstzinnige activiteiten tegenwoordig wordt genoemd, voor een groot deel gedragen door 
de mensen van het eerste uur. 

waarmee het project is uitgevoerd. Binnen een halfjaar kon het (nieuwe) strand alweer worden 
opengesteld. Ook is het veelzeggend dat onder de Katwijkse bevolking de trots het ruim-
schoots heeft gewonnen van de weerstand. Bij de nabespreking in de bus was er slechts één 
verzuchting: de technische prestatie zou nog groter zijn geweest als de zeewering en de  
parkeergarage in één constructie zouden zijn verenigd. Maar dat gold uiteindelijk niet eens  
als kritiekpunt. De jury zag in dat de opdrachtgevers goede argumenten hadden gehad om  
af te zien van een dergelijke gecompliceerde oplossing.
 Het volgende reisdoel was Arnhem. Schipper Bosch, een onderneming die zichzelf aan-
duidt als ‘gebiedscurator’, heeft hier een deel van het voormalige complex van AkzoNobel 
getransformeerd tot Industriepark Kleefse Waard. Bart Schoonderbeek, de jonge directeur van 
Schipper Bosch, benadrukte dat ze het bedrijventerrein niet hadden ontwikkeld om het daarna 
weer door te verkopen aan een belegger. Schipper Bosch houdt het in bezit, zodat het zich 
erom kan blijven bekommeren er iets bijzonders van te maken. Dat bijzondere zit hem om te 
beginnen in het thema: IPKW is exclusief bestemd voor cleantech bedrijven – oftewel bedrijven 
die energietransitie en milieu centraal hebben staan. Daarbij gaat men veel verder dan alleen 
het aanbieden van bedrijfsruimten. Met gemeenschappelijke activiteiten en voorzieningen 
spant Schipper Bosch zich in om de bedrijven tezamen een ‘community’ te laten vormen. 
Daarnaast was de jury onder de indruk van de ruimtelijke ingrepen. De buitenruimte had  
een geheel nieuwe, strakke en heldere inrichting gekregen en de opdrachtgever had veel  
oog voor de cultuurhistorische waarde van een deel van de gebouwen. ‘Echt ondernemend 
opdrachtgeverschap’, klonk het na afloop in de bus, ‘en het tegendeel van hit and run’.  
Over Bart Schoonderbeek: ‘Hij draait er niet omheen dat hij het soms even niet weet en dat  
hij dan expertise moet inhuren – ook dat is een kwaliteit.’
 De laatste bestemming van de eerste excursiedag was het Havenkwartier in Deventer. 
Ooit was de gemeente van plan om het op de klassieke manier, via een masterplan, te heront-
wikkelen tot een woon- en werkgebied. Toen dat niet lukte, werd besloten het ter beschikking 
te stellen van kleinschalige initiatieven. Voor de jury was het Havenkwartier het duidelijkste 
voorbeeld van de tendens bij veel van dergelijke projecten van ‘organische’ gebiedsontwikkeling: 
niet meer uitgaan van een vast omschreven eindbeeld. De ontwikkeling van het Havenkwartier 
is nog in volle gang, maar inmiddels is er genoeg reuring om te kunnen vaststellen dat er een 
levendig en bruisend gebied ontstaat met ruimte voor de meest uiteenlopende soorten van 
gebruik. Centrale sturing is er nauwelijks, de gebruikers hebben zich alleen informeel verenigd. 
‘Het is vooral een vrijplaats voor individuele initiatieven’, zei een van de juryleden na afloop. 
‘Het tegenovergestelde van Industriepark Kleefse Waard, waar de gebruikers juist worden  
verbonden door een overkoepelend thema.’ En: ‘Het past in de huidige tijd, waarin de markt 
zulke gebieden nauwelijks meer oppakt.’ De jury vond het ontbreken van een ‘institutionele 
bodem’ interessant, maar meende ook dat het project door gebrek aan organisatorische  
stevigheid wel eens wankel zou kunnen worden. Daarbij zet het Havenkwartier Deventer 
ertoe aan om na te denken over de aard van het opdrachtgeverschap. Het bleef een intrigerende 
vraag: wie zijn hier uiteindelijk de opdrachtgevers?

Tweede dag

De twee resterende projecten, die de dag erna werden bezocht, bevonden zich eveneens in de 
oostelijke helft van Nederland. Allereerst toog de jury naar Diepenheim, een ‘stadje’ in Twente 
met het aanzien van een dorp. Begin jaren tachtig hadden actieve bewoners het initiatief 
genomen voor een galerie, korte tijd later gevolgd door een beeldenroute. Door een gestage 

Bezoek Drentsche Aa. De jury bezoekt Ballooërveld (boven en rechtsonder). Linksonder: belvedère Eexterveld met  
v.l.n.r. Olof Koekebakker, Judith Lekkerkerker, Hetty Klavers, Enno Zuidema, Berno Strootman (landschapsarchitect), 
Peter van der Gugten, Jori Wolf (Staatsbosbeheer), Xandra Schutte en Eric Luiten.
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 Zo tekende zich een strijd om de winst af tussen het hoogheemraadschap Rijnland en de 
gemeente Katwijk, met Kustwerk Katwijk, en Schipper Bosch, met Industriepark Kleefse 
Waard. Over beide projecten was het oordeel lovend. Over Kustwerk Katwijk: ‘Het sluit zo 
mooi op het dorp aan. Alles klopt. Het was een helder recht-toe-recht-aanproces met een  
kop en een staart.’ En: ‘Geen compromissen willen sluiten, dat was hier echt iets van de 
opdrachtgevers.’ 
 Schipper Bosch met Industriepark Kleefse Waard werd gekenschetst als ‘een opdracht-
gever die zijn project met een eigentijds concept door de crisis heeft weten te loodsen’.  
Een ander jurylid zegt: ‘Met het thema cleantech kan dit industriepark veel voor de stad 
Arnhem betekenen.’
 Het jurygesprek mondde uit in een poging om beide genomineerden, die in hun aard 
moeilijk vergelijkbaar zijn, tegenover elkaar te zetten. ‘Kustwerk Katwijk is toch vooral een 
fysieke ingreep en programmatisch weinig complex. Een van de verschillen is dat de 
opdrachtgevers geen ondernemers zijn, terwijl Industriepark Kleefse Waard zich juist onder-
scheidt door vernieuwend ondernemerschap.’ Een van de juryleden hakt voor zichzelf de 
knoop door: ‘In beide gevallen is sprake van extreem goede gebiedsontwikkeling. Als ik me 
vervolgens afvraag welk opdrachtgeverschap het meest inspireert, dan kom ik uit bij 
Industriepark Kleefse Waard.’ 
 Als de voorzitter ten slotte vraagt of de jury unaniem een winnaar kan aanwijzen, is er  
nog één die neigt in de richting van Kustwerk Katwijk. Uiteindelijk sluit ook dit jurylid zich 
zonder reserve aan bij de rest van de jury, voor welke de balans doorslaat naar Industriepark 
Kleefse Waard. Waarmee de voorzitter kan vaststellen dat de jury Schipper Bosch unaniem 
heeft gekozen als winnaar van de Gouden Piramide 2015.

 Voor het bezoek aan de laatste genomineerde reed de bus naar Drenthe, waar de jury 
werd ontvangen in het gebied van de Drentsche Aa. Hier is onder aanvoering van 
Staatsbosbeheer een project uitgevoerd dat er vooral op is gericht de bijzondere kwaliteiten 
van het gebied beter tot hun recht te laten komen. Tijdens wandelingen door de twee deel-
gebieden waarop het project zich heeft toegespitst, kreeg de jury uitgebreide toelichtingen 
op wat er de afgelopen jaren onder handen was genomen. Zowel in het bomenrijke Strubben-
Kniphorstbosch als in het open heidegebied van het Ballooërveld waren de landschappelijke 
contrasten weer aangescherpt, wat vaak neerkwam op het verwijderen van overtollige 
begroeiing. Met zijn grafheuvels, eeuwenoude karrensporen, maar ook met een tankgracht 
uit de Tweede Wereldoorlog, is het gebied bovendien cultuurhistorisch uiterst waardevol. 
Staatsbosbeheer is eropuit geweest zowel cultuur als natuur in het project tot hun recht te 
laten komen. Een derde onderdeel was het oprichten van zes nieuwe belvedères die uitzicht 
bieden over het beekdal van de slingerende Drentsche Aa. De jury had niet alleen bewondering 
voor het resultaat, ze waardeerde ook de manier waarop de opdrachtgever het proces had 
gestuurd. Er was grondig en vruchtbaar overleg gepleegd met de provincie en de betrokken 
gemeenten, met de bewoners, en niet in de laatste plaats met de agrariërs, die vaak een 
natuurlijke huiver koesteren tegen ingrepen in het landschap. ‘Een goede regie van het maat-
schappelijk proces eromheen’, merkte een van de juryleden op. 

Slotberaad

In een hotel in Zwolle vond het slotberaad plaats dat een winnaar moest opleveren. De jury 
stelde allereerst vast dat in elk van de vijf bezochte opdrachtgevers een potentiële winnaar 
school. Voorafgaand aan een laatste gespreksronde vroeg de voorzitter hierna aan elk van de 
juryleden om alvast twee favorieten te noemen. Het was nog geen stemming – meer een peiling 
om een indruk te krijgen welke richting het zou uitgaan. Vier van de vijf juryleden noemden 
Industriepark Kleefse Waard. ‘Qua opdrachtgeverschap het meest verrassend en vernieuwend’, 
aldus een van hen. En: ‘Een opdrachtgever die steeds de juiste vragen weet te stellen.’
 Met drie juryleden had ook Kustwerk Katwijk de voorlopige steun van een meerderheid. 
‘Functioneel en landschappelijk prachtig ingepast. Je ziet dat het iets met Katwijk heeft 
gedaan.’ Twee juryleden hadden het Havenkwartier Deventer op hun lijstje staan. ‘Daar zien 
we de wieg waar nieuwe vormen van gebruik worden geboren.’ Eén jurylid koos in dit stadium 
voor De Heerlijckheid Diepenheim ‘vanwege de enorme impact op het dorp in een gebied  
met krimp’. 
 Toen de jury alle genomineerden nog één keer aan zich liet voorbijgaan, werd duidelijk 
waarom Staatsbosbeheer met het Drentsche Aa-gebied het in deze eindfase zonder steun 
moest stellen. Op de vraag van de voorzitter waarom niemand hier een winnaar in zag,  
antwoordde een jurylid: ‘Ze hebben bereikt wat ze wilden, maar uiteindelijk is het in vergelijking 
met de andere genomineerden te weinig onderscheidend. Het vernieuwende gehalte is 
beperkt. Voor zover er al sprake is van vernieuwingen, zitten die in de communicatie en  
het proces.’ 
 Ook De Heerlijckheid Diepenheim werd niet uitgesproken vernieuwend gevonden. Dat deed 
weinig af aan de waardering die de jury voor deze opdrachtgever koesterde: ‘Het blijft een 
geweldig initiatief. Ze zijn koersvast, houden het breed en ze professionaliseren de productie 
en de faciliteiten.’ Over het Havenkwartier Deventer werd gezegd dat het interessante vragen 
oproept over wie hier nu de eigenlijke opdrachtgevers zijn. Daar stond tegenover dat de organi-
satie weinig stabiel werd gevonden en dat de reikwijdte van het project vooralsnog beperkt is.

Slotberaad jury. Met de klok mee: Enno Zuidema, Xandra Schutte, Hetty Klavers, 
Peter van der Gugten, Judith Lekkerkerker, Olof Koekebakker en Eric Luiten.
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Kevin Rijke (links, directeur Industriepark Kleefse Waard) en Bart Schoonderbeek (directeur Schippers Bosch)
Industriepark Kleefse Waard

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Merlijn Doomernik
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Hans van Dalfsen (gemeente Katwijk), Liesbeth Verhage en Pieter de Booij (beiden Hoogheemraadschap Rijnland)
Kustwerk Katwijk

V.l.n.r. Herman Haan (voorzitter Historische Vereniging Old Deep’n), Ton Besling (vicevoorzitter Kunstvereniging Diepenheim), 
Jan Eijsink (programmamaker De Heerlijckheid Diepenheim), Marinus Aaftink (penningmeester Cultuurcentrum Herberg de Pol)
De Heerlijckheid Diepenheim
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Ans van Wijk (links) en Jori Wolf (Staatsbosbeheer)
Drentsche Aa-gebied

De verschillende opdrachtgevers van Havenkwartier Deventer
Havenkwartier Deventer
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Genomineerde inzendingen
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Evenement op Industriepark Kleefse Waard
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Juryoordeel
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Het doorsnee bedrijventerrein in Nederland stemt niet vrolijk. Stedenbouwkundigen zijn er vaak 
nauwelijks aan te pas gekomen en de bebouwing bestaat goeddeels uit karakterloze dozen. 
Samenhang, zowel ruimtelijk als functioneel, is meestal ver te zoeken. Met Industriepark 
Kleefse Waard in Arnhem laat opdrachtgever Schipper Bosch zien hoe het anders kan. Om te 
beginnen maakt het ensemble van gebouwen een inspirerende vorm van hergebruik mogelijk; 
de gebouwen maakten ooit deel uit van het industriecomplex van AkzoNobel. Dat een aantal van 
die gebouwen cultuurhistorisch waardevol is, was voor Bart Schoonderbeek, die als directeur 
van Schipper Bosch het voortouw heeft in de herontwikkeling, reden zich extra om ze te  
bekommeren.
 De aanpak van Schipper Bosch is het tegendeel van hit and run. Het terrein en de gebouwen 
zijn in 2003 aangekocht met de bedoeling het industriepark te ontwikkelen om het te behouden. 
De ambitie van de opdrachtgever kwam al snel aan het licht toen een gerenommeerd bureau 
als West 8 werd aangezocht een masterplan te maken. Dat bevatte de structurele aanbeveling 
om de verkaveling van de buitenruimte ongedaan te maken, zodat de gebouwen op één  
aaneengesloten veld kwamen te staan.
 Cruciaal was ook de keuze van Schipper Bosch voor een overkoepelende ambitie. Het moest 
een industriepark worden voor bedrijven in de sfeer van energie, milieu en hergebruik, samen-
gevat onder de noemer cleantech. Door die verwantschap ontstond er een basis voor een  
community van bedrijven. Het gemeenschapsgevoel werd aangemoedigd door niet alleen de 
hardware in de vorm van bedrijfsruimten te ontwikkelen, maar ook de software van gemeen-
schappelijke voorzieningen en activiteiten. Het succes hiervan blijkt uit het feit dat de bedrijven 
in toenemende mate van elkaars producten en expertise gebruikmaken.
 Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark 
een lonkend toekomstperspectief geeft, toont Schoonderbeek zich een waar entrepreneur.  
Het is onder nemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. Een van zijn kwaliteiten 
is dat hij zich realiseert niet alwetend te zijn en dat hij optimaal gebruik weet te maken van zijn 
adviseurs. Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimte-
lijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. De opdrachtgever getuigt bij 
dat alles van een groot gevoel voor verantwoordelijkheid – voor de cultuurhistorische erfenis en 
voor de kansen die worden geboden aan bedrijven die zich op IPKW vestigen. 
 Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen. 
Alleen al om die reden is Schipper Bosch een meer dan verdiende winnaar van de Gouden 
Piramide 2015.

Schipper Bosch Industriepark Kleefse Waard

Winnaar

Ruimtelijk ontwerp West 8, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, NL Architects, buroharro  
Planvorming en realisatie 2003 – 2020

Entree Industriepark Kleefse Waard
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In 2003 kocht ontwikkelaar en vastgoedbelegger Schipper 

Bosch het 43 hectare grote bedrijventerrein Kleefse Waard 

in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industrie-

complex van AkzoNobel. Doel van de aankoop was het 

bereiken van het best denkbare vestigingsklimaat voor  

vernieuwende bedrijven in de categorie ‘cleantech’ – wat 

zoveel wil zeggen als het zo verantwoord mogelijk omgaan 

met energie en milieu. De reeds aanwezige bedrijven, die 

eerder waren verzelfstandigd vanuit AkzoNobel, vormden 

daarvoor de basis. Bedrijven vanbuiten werden uitgenodigd 

zich hierbij aan te sluiten.

 Voor de herontwikkeling van het industriepark, zoals 

het bedrijventerrein vanaf dat moment werd genoemd, 

maakte West 8 een masterplan. Daarin werd allereerst een 

grondige opknapbeurt voor de buitenruimte aanbevolen. 

Met handhaving van het oorspronkelijke raster maakten de 

afzonderlijke kavels plaats voor één aaneengesloten terrein 

met een strakke, eenduidige inrichting. De gebouwen  

kwamen in een grastapijt te liggen en op de belangrijkste 

verbindingen zijn bomen geplant – bij elkaar niet minder 

dan tweehonderd. Voor de gebouwen wordt een indeling 

in drie categorieën gehanteerd. Gebouwen zonder econo-

mische of cultuurhistorische waarde kunnen worden 

gesloopt. Gebouwen met alleen een economische waarde 

kunnen voorlopig blijven staan, maar zijn op den duur te 

vervangen. De gebouwen die ook cultuurhistorisch waarde-

vol zijn – de meeste zijn ontworpen door D. Masselink, de 

huisarchitect van wat toen nog de AKU heette – zijn of  

worden gerestaureerd en aangepast aan de eisen van de 

huidige tijd, met behoud van het historische karakter.

 Een belangrijk kenmerk van Industriepark Kleefse 

Waard (IPKW) is dat de cleantech bedrijven zich met elkaar 

verbonden voelen. IPKW zelf heeft het in dit verband over 

een community. Dat betekent om te beginnen dat ze van 

elkaars diensten en producten gebruikmaken. Zo heeft 

IPKW op het terrein gevestigde productontwerpers gevraagd 

een meubelcollectie te ontwikkelen, gemaakt van rest-

stromen van andere bedrijven op het park. Het gemeen-

schapsgevoel wordt bevorderd door tal van gezamenlijke 

voorzieningen en activiteiten. Daartoe behoren het park-

restaurant De Waard, vergaderruimten, parkmanagement, 

een technische dienst, de beveiliging en een vernieuwd 

poortgebouw met een centrale receptie. Iedereen die er 

werkt, kan gebruikmaken van deelfietsen en elektrische 

deelauto’s, twee keer per week kunnen IPKW’ers deelnemen 

aan een bootcamp en regelmatig is er een Green Industry 

Event met een thema op het snijvlak van duurzaamheid, 

innovatie en industrie.

 Eind 2014 is gestart met de ontwikkeling van IPKW tot 

Eco-Industrial Park. Conform het principe van circulariteit 

kunnen de aanwezige bedrijven zowel afnemer als leveran-

cier van energie en materialen zijn. Daartoe zijn ze verbonden 

aan elkaar en aan energie- en utilitypartner Veolia, die 

eveneens op het industriepark is gevestigd. Veolia haalt 

energie uit afvalwater en levert naast gas en elektriciteit 

onder meer stoom en perslucht.

 Tot de bedrijven die zich op het industriepark hebben 

gevestigd behoren Allego, dat zich toelegt op het ontwik-

kelen van infrastructuren voor het opladen van elektrische 

auto’s, en Platowood, dat hout op natuurlijke wijze ver-

duurzaamt. Bedrijven als TÜV Rheinland en General Electric 

zijn op komst. In de Greenhouse, een ‘cleantech incubator’, 

vinden startende bedrijven niet alleen onderdak, ze krijgen er 

ook begeleiding en advies. Als ze zich ontwikkelen kunnen 

ze elders op het park doorgroeien. In drie jaar tijd zijn  

vijftien start-ups binnengehaald.

 Schipper Bosch heeft nooit de intentie gehad om 

Industriepark Kleefse Waard na het te hebben ontwikkeld 

met winst van de hand te doen. Alle geld dat wordt verdiend, 

wordt weer in de ontwikkeling van het park geïnvesteerd. 

De bedrijfsruimten blijven dan ook in eigendom. Door ze te 

verhuren houdt Schipper Bosch de regie in handen en kan 

het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en 

innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven 

bewaken.

West 8, masterplan  
Industriepark Kleefse Waard
A Poortgebouw
B Windmolenpark
C Parkrestaurant De Waard
D Greenhouse
E Hoofdgebouw HB
F Charging Plaza
G Energiecentrale Veolia
H Platowood
I Waterzuivering
J Testveld hennepteelt

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem
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 1 NL Architects, poortgebouw, 2010 – 2011
 2 Hergebruikte panden op een tapijt van gras
 3 Verbindingslaan
4–5  Exterieur en interieur hoofdkantoor IPKW (HB-gebouw)
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2

1

4

3

1 Windmolenpark 
2 Kinderen monteren miniwindmolens
3 Atelier met schetsen en prototypen meubelcollectie IPKW 
4  Parkrestaurant De Waard is ingericht met onder andere meubels  

uit de meubelcollectie IPKW
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1  Twee keer per jaar wordt op Industriepark Kleefse Waard  
een Green Industry Event georganiseerd

2 Het duurzame veredelingsproces in volle gang bij Platowood 
3 Het Allego Charging Plaza met laadpalen

1

2 3
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Kustwerk Katwijk is een opmerkelijk project dat in tal van opzichten bewondering afdwingt.  
Zie allereerst het resultaat. Vanwege de noodzaak van een nieuwe zeewering viel aan een forse 
ingreep in het zeefront van Katwijk niet te ontkomen. Toch is de uitkomst zodanig dat we eerder 
van een verrijking kunnen spreken dan van een aantasting. Toegegeven, niet overal op de  
boulevard heeft men nog een onbelemmerd zicht op het strand, dat bovendien verder weg is 
komen te liggen. Maar het artificiële duinlandschap waaronder de dijk van de nieuwe zeewering 
en de parkeergarage verborgen liggen, geeft de openbare ruimte een nieuwe dimensie. 
Hetzelfde geldt voor de routes die het nieuwe duinlandschap verbinden met het dorp.
 De waterschappen staan voor de opgave om zich voor te bereiden op de gevolgen van de 
klimaatverandering. Vaak wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheid om de noodzakelijke 
maatregelen te combineren met andere functies. Onder de inzendingen voor de Gouden Piramide 
bevinden zich hiervan een paar aansprekende voorbeelden. Kustwerk Katwijk, met de combinatie 
van een zeewering, een parkeergarage en een nieuw duinlandschap, maakt wat dit aangaat  
de meeste indruk. Er is zelfs overwogen de parkeergarage in de zeewering te integreren;  
de technische prestatie zou in dat geval nog groter zijn geweest. Maar de opdrachtgevers hadden 
goede argumenten om te kiezen voor twee afzonderlijke constructies. De voordelen van één 
constructie zouden niet hebben opgewogen tegen de ontwerptechnische en beheersmatige 
complicaties die dit met zich zou hebben meegebracht.
 Net zo indrukwekkend als het zichtbare resultaat is het proces waarmee de opdrachtgevers 
het project tot stand hebben gebracht. Allereerst valt het ongekend hoge tempo op. In 2011 ging 
de gemeenschappelijke projectorganisatie van het hoogheemraadschap Rijnland en de 
gemeente Katwijk van start. In 2012 kwam het ontwerp gereed. Oktober 2013 werd begonnen 
met de uitvoering van de ‘dijk-in-duin’-oplossing; zes maanden later is die al gereed en kan het 
nieuwe strand worden opengesteld. Ook voor de bouw van de parkeergarage had men slechts 
een halfjaar nodig. Het tekent de slagvaardigheid van het opdrachtgeverschap van het hoog-
heemraadschap en de gemeente, gesteund door de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.
 Daarnaast is het veelzeggend dat geen vertraging is opgetreden als gevolg van bezwaar-
schriften of beroepsprocedures. Het ‘omgevingsmanagement’ heeft blijkbaar zo goed gewerkt, 
dat bewoners en andere betrokkenen er vertrouwen in hadden serieus te worden genomen.  
Hun adviezen en commentaren hebben de plannen vervolgens ook op wezenlijke onderdelen 
verbeterd. Met als uitkomst dat zowel de Katwijkers als de opdrachtgevers trots kunnen zijn op 
de manier waarop hun dorp van aanzien – maar niet van karakter – is veranderd. Kustwerk 
Katwijk zou een bron van inspiratie moeten zijn voor waterschappen, provincies en gemeenten 
die voor vergelijkbare opgaven staan.

Hoogheemraadschap van Rijnland,  
gemeente Katwijk Kustwerk Katwijk
Ruimtelijk ontwerp Royal HaskoningDHV, Okra Landschapsarchitecten, Arcadis Planvorming en realisatie 2009 – 2015

Boulevard met het nieuwe duinlandschap
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In 2006 kwam aan het licht dat Katwijk een van de plaatsen 

was waar de hoogwaterkering niet meer aan de wettelijke 

veiligheidseisen voldeed. De noodzakelijk geachte kustver-

sterking werd opgenomen in het Hoogwaterbeschermings-

programma van Rijkswaterstaat en de samenwerkende 

waterschappen. Versterking van de bestaande hoogwater-

kering was geen optie. Die liep namelijk dwars door het 

dorp; er woonden op dat moment drieduizend mensen bui-

tendijks. Het lag voor de hand om de nieuwe waterkering 

langs de kustlijn aan te leggen.

 In diezelfde periode zocht de gemeente naar een  

oplossing voor de grote parkeerdruk die werd veroorzaakt 

door bezoekers van het strand en het nabijgelegen winkel-

centrum. Zo ontstond het plan om beide opgaven (de kust-

versterking en een nieuwe parkeervoorziening) te combine-

ren. Het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente 

Katwijk namen het opdrachtgeverschap gezamenlijk  

ter hand.

 Aan de gecombineerde opgave was een lange lijst met 

randvoorwaarden verbonden. De ruimte was beperkt – in de 

hoogte, om het zicht op zee vanaf de boulevard niet te 

belemmeren, en in de breedte, om de afstand tot het strand 

niet te groot te laten worden. Het strand en de strand-

paviljoens moesten toegankelijk blijven en bovenal diende 

het karakter van Katwijk als familiebadplaats, als ‘dorp aan 

zee’, te worden behouden. Bij het ontgraven moest rekening 

worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische 

resten – onder andere uit de tijd van de Romeinen – en restan-

ten van de Atlantikwall, die de Duitsers in de Tweede 

Wereldoorlog hadden aangelegd. De belangen van tal van 

partijen (omwonenden, paviljoenhouders, pensionhouders, 

restauranthouders, bezoekers) waren in het geding.  

Ten slotte was bepaald dat het strand in het zomerseizoen 

open moest blijven. Dat betekende dat voor de aanleg van 

een compleet nieuwe zeewering (inclusief een nieuw 

strand) slechts een halfjaar beschikbaar was: van 1 oktober 

2013 tot 1 april 2014.

 Omdat een conventionele zeewering van uitsluitend 

zand te hoog en te omvangrijk zou worden, werd gekozen 

voor de meer compacte oplossing van een harde dijk, die 

vervolgens aan het zicht wordt onttrokken doordat hij is 

ingepakt in een zandig duin. Deze ‘dijk-in-duin’ is bijna 

negenhonderd meter lang; de hele kustversterking strekt 

zich uit over anderhalve kilometer. In het noorden reikt de 

dijk tot aan het Uitwateringskanaal, dat om aansluiting te 

krijgen op de nieuwe kustlijn honderd meter is verlengd.

 In eerste instantie werd de mogelijkheid onderzocht 

om de parkeergarage volledig in de zeewering te integreren. 

Uiteindelijk bleken de voordelen daarvan niet op te wegen 

tegen de complicaties van een dergelijke oplossing. Daarom 

werd besloten de twee projectonderdelen in bouwkundig 

opzicht gescheiden te houden. De ondergrondse parkeer-

garage – vijfhonderd meter lang en dertig meter breed, met 

663 plaatsen – bevindt zich nu tussen de dijk-in-duin en de 

boulevard. Wel werd de aanleg van beide onderdelen 

gezien als een samenhangend proces op basis van één  

integraal ontwerp. Het team van de opdrachtgevers en het 

team van de ontwerpers waren in één organisatie onder-

gebracht. De inpassing van beide onderdelen in het land-

schap kent bovendien een sterke verwantschap: in beide 

gevallen gaat het om constructies (een dijk, een parkeer-

garage) die zijn ingepakt in een nieuw duinlandschap.

 Burgers en andere belanghebbenden werden nauw bij 

de planontwikkeling betrokken. Hiervoor werden speciale 

‘omgevingsmanagers’ aan het werk gezet. Vanaf het begin 

van de planvorming tot en met de voltooiing van de uit-

voering kregen belanghebbenden in interactieve bijeen-

komsten de gelegenheid mee te denken en eventuele  

alternatieven uit te werken. Deze aanpak heeft voor veel 

goodwill onder de bevolking gezorgd en heeft er niet alleen 

toe bijgedragen dat bezwaren en beroepen goeddeels  

zijn uitgebleven, maar ook dat het project beter past in  

zijn omgeving.

 1 Kuststrook Katwijk, 2008
2–3  Waterkering: de oude kering liep door het dorp (2),  

de nieuwe ligt langs de kustlijn (3)

Kustwerk Katwijk, 2015

1 2 3
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1 Inrichtingsplan Kustwerk Katwijk
2 Aanleg ‘dijk-in-duin’ 
3 Bouw parkeergarage

Dwarsdoorsnede
A Boulevard zeezijde
B Ondergrondse parkeergarage
C Entreegebouw parkeergarage
D Dijk
E Nieuw duinlandschap
F Strand
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 1 Inrit parkeergarage onder nieuw duinlandschap
 2 Royal HaskoningDHV, interieur parkeergarage
3–4  Boulevard en nieuw duinlandschap. De entrees tot de  

parkeergarage liggen half verscholen onder de duinen.
 5 Okra Landschapsarchitecten, inrichting boulevard zeezijde

1

3
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In een Twents dorp, in een streek waar krimp en vergrijzing op de loer liggen, is de afgelopen 
dertig jaar iets bijzonders tot stand gebracht. Een zich voortdurend uitbreidend aanbod van 
culturele activiteiten en voorzieningen heeft Diepenheim een uitgesproken identiteit gegeven, 
zonder dat het oorspronkelijke, ‘dorpse’ karakter – overigens is Diepenheim eigenlijk een stadje – 
erdoor verloren is gegaan. De culturele injectie ging gepaard met een reeks ruimtelijke ingrepen, 
waarbij de recente hergroepering van functies rond het centrale pleintje als een voorlopig  
sluitstuk kan worden aangemerkt. 
 De jury is onder de indruk van de zeer lange adem achter deze ontwikkeling en van de  
geleidelijk opgebouwde breedheid van het kunstprogramma. Dat richt zich zowel op professionals 
als op amateurs, op cultuur met een grote en een kleine c, op permanente installaties en tijdelijke 
events, van zowel lokaal als internationaal niveau. Daarbij heeft de opdrachtgever een organi-
satie in het leven geroepen die raad weet met het experiment en met de onzekerheden die nu 
eenmaal inherent zijn aan de culturele wereld. Met voorzieningen als het Drawing Centre en de 
Werkplaats zijn niches opgezocht als tekenen en theatermaken. En het is mooi om te zien hoe 
het buitengebied bij het programma wordt betrokken door kunstenaars te vragen rond 
Diepenheim een aantal ‘tuinen’ in te richten. Dat gebeurde in samenwerking met het waterschap 
Vechtstromen, dat een wezenlijke bijdrage aan het project leverde.
 Juist omdat Diepenheim met zijn 2500 inwoners tamelijk klein is, schuilt er wel een gevaar 
in het omvangrijke en veelzijdige culturele aanbod – namelijk dat het de bescheiden lokale 
gemeenschap gaat domineren. Het nieuwe cultuurcentrum kan behulpzaam zijn om dit te 
voorkomen. Met een bibliotheek en een feestzaal weet men daarmee de eigen bewoners en hun 
rijke verenigingsleven aan zich te binden. 
 Veel waardering heeft de jury voor het feit dat de ‘culturele gebiedsontwikkeling’ in 
Diepenheim voor een groot deel door vrijwilligers wordt gedragen. Dat geldt zowel voor 
bestuursfuncties als voor uitvoerende taken als suppoost of technisch deskundige. Daardoor 
kan het project met slechts een paar beroepskrachten draaiende worden gehouden. De financiële 
mogelijkheden zijn immers beperkt. De Heerlijckheid Diepenheim moet het doen met eigen 
opbrengsten, aangevuld met bijdragen van de gemeente, de provincie en het Mondriaan Fonds. 
Het Rijk heeft de subsidiëring enige jaren geleden stopgezet.
 De manier waarop de kunstzinnige activiteiten zich hebben ontwikkeld, heeft er wel toe 
geleid dat het, althans voor buitenstaanders, organisatorisch een weinig overzichtelijk geheel 
is geworden. Kunstvereniging Diepenheim, Stichting Kunsten op Straat, KunstWerk Diepenheim – 
ze zijn soms lastig uit elkaar te houden. In dat licht bezien is met het oprichten van ‘De 
Heerlijckheid Diepenheim’ als herkenbare, overkoepelende organisatie een goede stap gezet. 

Kunstvereniging Diepenheim De Heerlijckheid 
Diepenheim
Ruimtelijk ontwerp ten dAm Architecten, Bleumink Architectuur Planvorming en realisatie 2003 – 2015

Openingsbijeenkomst tentoonstelling in het Ottenhuis
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In 1981 openden een architect en een grafisch vormgever 

met een vriendenclub een galerie in het voormalige raad-

huis van Diepenheim. Enige tijd later werd dit initiatief 

gevolgd door regelmatig terugkerende beeldenroutes. 

Vanuit de galerie en de beeldenroutes werd vervolgens 

Kunstvereniging Diepenheim opgericht. Het was de kiem 

voor een gestage ontwikkeling van het Twentse stadje in de 

richting van een veelzijdig centrum voor kunst en cultuur. 

Er kwam een expositiegebouw, groepen als Dogtroep en 

Lunatics kozen Diepenheim uit voor locatietheater en  

beeldend kunstenaar (en bioloog) herman de vries legde 

een drietal tuinen aan.

 Met een aantal ruimtelijke ingrepen heeft De 

Heerlijckheid Diepenheim, zoals het geheel aan culturele 

projecten en activiteiten onlangs is gaan heten, een afron-

ding bereikt. Voorlopig wel te verstaan, want de voorzie-

ningen en activiteiten zullen zich blijven ontwikkelen.  

Het hart van De Heerlijckheid Diepenheim is nu te vinden 

rond het plein bij het voormalige hotel-café De Pol, dat 

onderdeel is geworden van een nieuw cultuurcentrum.  

Ook de historische Maalderij maakt daar nu deel van uit. 

Voor het overige bestaat het cultuurcentrum uit nieuwbouw. 

Het complex omvat een theater annex feestzaal (met kleed-

kamers en een uitschuifbare tribune), een bibliotheek en 

een vestiging van de VVV. De Pol heeft weer een horeca-

functie gekregen, terwijl de Maalderij onderdak biedt aan 

de werkruimte en het archief van de historische vereniging, 

met op de eerste verdieping het kantoor van de Kunst-

vereniging en de Heerlijckheid. Aan het plein staan nog 

twee gebouwen die uit cultuurhistorisch oogpunt waardevol 

zijn. Van het kleine Diepvrieshuisje, waar de Diepenheimers 

in de vorige eeuw hun levensmiddelen bewaarden, is een 

expositieruimte voor installaties gemaakt. Het gerestau-

reerde Ottenhuis, dat dateert van 1675, wordt gebruikt voor 

exposities en bijeenkomsten.

 Ook elders in Diepenheim zijn bestaande gebouwen 

onder handen genomen. Het hoofdgebouw van de Kunst-

vereniging, met een grote expositieruimte, is vernieuwd en 

uitgebreid. Het oude cultureel centrum is verbouwd tot 

Werkplaats Diepenheim; theatermakers, kunstenaars en 

dansgezelschappen kunnen er gebruikmaken van ateliers, 

productiehallen en werkplaatsen. Er zijn appartementen 

voor zestien artists in residence, die er kunnen werken aan 

presentaties en voorstellingen. De voormalige kleuterschool 

is nu Drawing Centre Diepenheim. Naast vier tentoonstel-

lingen per jaar van hedendaagse tekenkunst verzorgt 

Kunstvereniging Diepenheim hier documentatie van  

tekenkunst en tekenaars, en worden er masterclasses en 

symposia gehouden.

 Met Gazebo, een landartproject uit 1995 van de 

Belgische kunstenaar Urbain Mulkers, begon een traditie 

van kunstprojecten in het buitengebied. Daartoe behoren 

ook de drie tuinen van herman de vries. De afgelopen jaren 

kregen nog eens vier kunstenaars de gelegenheid om op 

basis van artistiek onderzoek hun idee over de ‘tuin van de 

21e eeuw’ tot uitvoering te brengen. Het overkoepelend 

thema is ‘The Non Urban Garden’, met als motto: ‘niet-stede-

lijkheid als kracht’.

 De gemeente Hof van Twente, waartoe Diepenheim 

behoort, heeft bij de totstandkoming van de Heerlijckheid 

een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen is ze, samen met 

de provincie Overijssel, medefinancier, ze is ook altijd sterk 

bij de ontwikkeling van de plannen betrokken geweest.  

In 2008 kwamen de gemeente, Kunstvereniging Diepenheim, 

de Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente en Kunsten 

op Straat met een intentieverklaring voor het nieuwe cultuur-

centrum. In 2011 werd dit gevolgd door een samenwerkings-

overeenkomst. Op verzoek van de provincie is daarin  

vastgelegd dat het formele opdrachtgeverschap bij de 

gemeente zou liggen, met uitzondering van de verbouwin-

gen en de tuinen; hiervoor trad de Kunstvereniging op als 

opdrachtgever. Voor specifieke onderdelen werden afzonder-

lijke rechtspersonen opgericht. Voor het beheer van de 

gebouwen is dat Stichting De Zwaan, terwijl het samen-

werkingsverband De Heerlijckheid Diepenheim (opvolger 

van KunstWerk Diepenheim) fungeert als gezamenlijk  

platform voor de programmering.

1 Situatie 2010
2 Situatie 2015

Diepenheim

1 2

A Hoofdgebouw Kunstvereniging
B Ottenhuis en Diepvrieshuis
C Cultuurcentrum Herberg de Pol
D Werkplaats Diepenheim
E Drawing Centre 
F De drie tuinen van herman de vries
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1 Cultuurcentrum Herberg de Pol
2 Hoofdgebouw Kunstvereniging
3 Drawing Centre 
4 Jeroen Kooijmans, De Boomtuin 
5 Tentoonstelling in het Drawing Centre

1

2
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1  herman de vries, de waterlelies, monument voor  
Gustav Theodor Fechner

2  Urbain Mulkers, het Gazebo van Diepenheim
3  herman de vries, de winter-, seringen- en vlindertuin  

aan het Broenshof
4  Ottenplein voor Herberg de Pol

1

2

3
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Wat meteen opvalt aan de manier waarop Staatsbosbeheer het Drentsche Aa-gebied heeft 
aangepakt, is de organisatie van het proces. Niet voor niets was de opdrachtgever niet alleen 
op zoek naar een ontwerpbureau, maar ook naar professionals die zich toeleggen op de  
communicatie. Het zal ertoe hebben bijgedragen dat de landschapsvisie die Strootman 
Landschaps architecten voor het gebied heeft ontwikkeld haar houdbaarheid heeft bewezen en 
dat ze de partijen goed bij elkaar heeft gebracht en gehouden. Er is de tijd genomen om te luiste-
ren naar wat er leeft bij de mensen. De voorspelbare weerstanden – vooral vanuit de agrarische 
sector – zijn zo te zien op een voor iedereen bevredigende manier opgelost. Het engagement 
komt ook tot uitdrukking in de kansen die worden geboden aan mensen met een beperking om 
een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het gebied.
 Na decennia waarin de focus was gericht op de botanische en faunistische waarden, met 
als gevolg dat de cultuurhistorie onvoldoende in de beheerbeslissingen werd meegenomen, vond 
Staatsbosbeheer het hoog tijd om de rijke, gelaagde geschiedenis van het beekdallandschap 
tot expressie te brengen. Artefacten, sporen en verhalen zijn met het terreinbeheer in verband 
gebracht. Ondanks de omvang van het gebied (30.000 hectare) is het project tamelijk bescheiden. 
Het is er vooral op gericht geweest de verborgen kwaliteiten bloot te leggen van het rijk met 
cultuurhistorische en ecologische schatten toebedeelde beekdallandschap. De ingrepen hebben 
het karakter van acupunctuur; het toevoegen van nieuwe lagen is beperkt gebleven tot zes 
nieuwe belvedères, die overigens wel een verrijking voor het gebied betekenen.
  Uit het oogpunt van de landschapsarchitectuur is het project misschien niet uitgesproken 
vernieuwend, maar de klassieke manier waarop het ontwerp met behulp van ‘panorama’s’ is 
weergegeven, past wel weer bij het ambachtelijke karakter ervan. De ingrepen kwamen vooral 
neer op ‘componeren en wegzagen’, zoals een van de juryleden het omschreef. Het legt de 
opdrachtgever de taak op om met een stevig beheermodel te voorkomen dat die prachtige 
panorama’s over een aantal jaren weer zullen zijn dichtgegroeid.
 De zorgvuldige aandacht voor de cultuurhistorische elementen in het landschap laat nog 
eens zien dat het stimuleringsprogramma Belvedere bij projecten als deze een cruciale rol heeft 
gespeeld. Dat rijksprogramma is jaren geleden beëindigd en het is de vraag of een project als dit, 
met een zo lange doorlooptijd, in de huidige tijd nog ter hand kan worden genomen. Die vraag 
wordt prangender als men bedenkt dat de Rijksoverheid de financiering van de twintig 
Nationale Parken in 2013 heeft beëindigd. Projecten kunnen niet meer zonder ‘verdienmodel’, 
zoals dat tegenwoordig heet. Het project van de Drentsche Aa heeft al wel een grote bijdrage 
geleverd aan een ander eigentijds begrip: de branding van het gebied. Die opbrengst moet, al is 
hij moeilijk in euro’s uit te drukken, eigenlijk in zo’n verdienmodel worden meegenomen.

Staatsbosbeheer Drenthe Drentsche Aa-gebied
Ruimtelijk ontwerp Strootman Landschapsarchitecten Planvorming en realisatie 2003 – 2014

Strootman Landschapsarchitecten, belvedère Westersche Lage Landen
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Ten oosten van Assen ligt het stroomgebied van de 

Drentsche Aa. Met 30.000 hectare is het het grootste  

ongeschonden bekenlandschap van Nederland. De beken 

zijn niet ‘genormaliseerd’ en het gebied is nooit ten prooi 

gevallen aan ruilverkaveling, die doorgaans weinig overlaat 

van het oorspronkelijke landschap. Dat de waarde van het 

gebied algemeen erkend is, blijkt ook uit de titels die het 

draagt: nationaal park, nationaal landschap, onderdeel van 

de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000-gebied.  

Van het Drentsche Aa-gebied is een derde deel in beheer  

bij Staatsbosbeheer.

 Een externe audit in 2002 leidde tot het advies om een 

integrale landschapsvisie te laten maken. Dit met het oog op 

conflicterende belangen en bedreigingen van de kwaliteit 

van het gebied, bijvoorbeeld doordat het langzaam maar 

zeker dichtgroeit. Opdrachtgevers voor de landschapsvisie 

waren Staatsbosbeheer en het Nationaal Beek- en 

Esdorpenlandschap. Het ging om een gecombineerde 

opdracht die niet alleen het ontwerp omvatte, maar ook het 

daarmee verbonden proces en de communicatie. De aanbe-

steding – op basis van een tevoren vastgesteld bedrag – 

resulteerde in de keuze voor de gezamenlijke bieding van 

Strootman Landschapsarchitecten en NovioConsult.

 In de landschapsvisie kwam het accent te liggen op de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Naast een 

inventarisatie en een analyse bevatte ze een reeks op uit-

voering gerichte projectvoorstellen. Daarbij moest rekening 

worden gehouden met uiteenlopende belangen, onder 

meer van agrariërs, maar ook met conflicterende ideeën 

over het natuurbeheer. Tegenover mensen die van oordeel 

zijn dat de natuur eigenlijk ongestoord haar gang moet 

kunnen gaan, stonden anderen die voor ingrepen pleitten 

om de cultuurhistorische lagen beter tot hun recht te laten 

komen: grafheuvels, hunebedden, urnenvelden, karren-

sporen uit de late Middeleeuwen, maar ook een tankgracht 

uit de Tweede Wereldoorlog. Beide opvattingen kwamen  

in de plannen aan hun trekken. 

 Op basis van de landschapsvisie maakte Strootman voor 

drie onderdelen een inrichtings- en beheerplan. Het eerste 

betrof Strubben Kniphorstbosch, het grootste archeologische 

rijksmonument van Nederland. Tot het einde van de vorige 

eeuw was een groot deel van het gebied in gebruik bij 

Defensie als militair oefenterrein. De ingrepen waren erop 

gericht de contrasten van het gebied van 350 hectare, dat 

op veel plaatsen was dichtgegroeid, terug te brengen. 

Sporen uit het verleden, zoals karrensporen en grafheuvels, 

werden weer zichtbaar gemaakt. Hetzelfde is gedaan met 

de karakteristieke ‘strubben’ waaraan het gebied zijn naam 

ontleent. Strubben zijn eiken die zich door begrazing nooit 

tot echte bomen hebben kunnen ontwikkelen; ze hebben 

meer de grillige vorm van een struik. Het tweede deelplan 

had betrekking op Ballooërveld, een heidegebied van  

800 hectare. Ook hier ging het erom opgaande beplanting 

te verwijderen en cultuurhistorische relicten weer tot hun 

recht te laten komen. Het derde en laatste deelplan betrof 

een zestal nieuwe belvedères, van waaruit het publiek  

het unieke beekdallandschap kan beleven.

 Door de betrokkenheid van NovioConsult was er veel 

aandacht voor de participatie van bewoners en agrariërs.  

In het begin was er nogal eens sprake van weerstand tegen 

de plannen, maar door de uitgebreide consultatie slaagde 

men er bijna altijd in de betrokkenen tevreden c.q. gerust 

te stellen. Dat gebeurde onder meer door duidelijk te 

maken dat het gebied niet ‘op slot’ zou gaan en dat er  

ruimte bleef voor agrarische en andere activiteiten.

Strootman Landschapsarchitecten & NovioConsult, 
landschapsvisie Drentsche Aa, 2004
A Strubben-Kniphorstbosch
B Ballooërveld
C Belvedère Westersche Lage Landen
D Belvedère Eexterveld

Strubben-Kniphorstbosch in 2008 (boven) en na realisatie in 2014

A

C
DB
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1  Cultuurhistorisch waardevol landschap met karrensporen in 
Strubben-Kniphorstbosch

2  Vrijgestelde strubben (grillig gevormde meerstammige eiken)  
in Strubben-Kniphorstbosch na realisatie in 2012

3  Strubben-Kniphorstbosch na realisatie in 2012

1

2 3
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 1  Ballooërveld met grafheuvel na realisatie in 2014
 2  Karrensporen in het Ballooërveld, met zicht op kerktoren  

van Rolde
 3  Ballooërveld na realisatie in 2014
 4  Uitzicht belvedère
5–6   Belvedère Westersche Lage Landen, in 2007 (boven)  

en na realisatie in 2008

1

4

5

6

2

3
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Al tien jaar geleden, ruim voordat de kredietcrisis begon, kwam men in Deventer tot de ontdekking 
dat een aftakelend bedrijvengebied niet meer op de gebruikelijke manier – volgens de principes 
van het traditionele masterplan – kon worden herontwikkeld. In plaats daarvan koos de 
gemeente ervoor de ontwikkeling van het Havenkwartier over te dragen aan initiatieven van 
personen en groepen die er iets bijzonders van wilden maken. Hoewel het begrip toen nog  
vrijwel onbekend was, kan het worden aangemerkt als een vroeg voorbeeld van organische 
gebiedsontwikkeling. Deventer kan worden beschouwd als een pionier op dit gebied: gebieds-
ontwikkeling gebaseerd op herbestemming, zonder tevoren vastgesteld eindbeeld of tijdsplan-
ning. Er werd ruimte gegeven aan initiatieven die elders vaak hun toevlucht moeten nemen tot 
vormen van ‘tijdelijk gebruik’; in Deventer konden ze meteen definitief landen.
 Met het besluit het gebied stap voor stap uit handen te geven, heeft de gemeente moed en 
visie aan de dag gelegd. Daarbij moet worden aangetekend dat deze uitkomst nog niet in beeld 
was toen de gemeente in de jaren die eraan voorafgingen vele miljoenen euro’s neertelde om het 
gebied te verwerven. Als was voorzien dat de aanvankelijk voorgenomen gebiedsontwikkeling 
zou stranden, had ze er waarschijnlijk nooit zo veel geld in gestoken. 
 In het vervolg toonde de gemeente zich opnieuw een pionier. Om de partijen in het 
Havenkwartier zo veel mogelijk ruimte te geven, werd een even flexibel als vernieuwend 
bestemmingsplan gemaakt, dat andere gemeenten tot voorbeeld kan strekken. Ook het besluit 
om met een beeldkwaliteitsplan te voorkomen dat het gebied vol komt te staan met zielloze 
dertien-in-een-dozijn-gebouwen, kan anderen inspireren. Wat haar investeringen betreft – 
nadat ze het gebied had aangekocht – concentreerde de gemeente zich op de inrichting van  
de openbare ruimte. Hiervoor leverde REDscape een sober maar zorgvuldig gematerialiseerd 
ontwerp dat het sterk gevarieerde gebied bij elkaar houdt.
 De gebruikers die het Havenkwartier in de loop der jaren zijn gaan bevolken, zijn steeds 
meer de eigenlijke opdrachtgevers geworden. Zij zijn ook degenen die het project voor de 
Gouden Piramide hebben ingezonden. In dit licht is het opmerkelijk dat ze ervan hebben afgezien 
zich formeel te organiseren. Weliswaar hebben ze een ‘BV’ (buurtvereniging) opgericht, die 
onder meer als gesprekspartner met de gemeente optreedt, maar deze ‘vereniging’ is geen 
rechtspersoon in juridische zin. Het versterkt de indruk dat het Havenkwartier vooral een vrijplaats 
is voor individuele initiatieven; er wordt niet gestuurd op samenhang of integratie. Dat levert in 
ieder geval een bijzondere en levendige sfeer op. De jury vermoedt wel dat de organisatie, 
naarmate de gemeente het gebied verder loslaat, toch wat meer structuur zal vereisen om op 
het succes te kunnen voortbouwen.

Verschillende opdrachtgevers Havenkwartier 
Deventer
Ruimtelijk ontwerp We Love The City, REDscape, JDWA, Studio Groen+Schild, MBVDA, Te Kiefte Architecten, Maurer United,  
DUS Architects, Mulders vandenBerk Architecten, I’M Architecten, Wenink Holtkamp Architecten, Buro Duck, studioDAT, MAKS, 
Studio Coenen, atelier Architecten, Hollands Zicht, Hollands Huis, Hoogte Twee Architecten Planvorming en realisatie 2008 – 2010

Rob Sweere, Joost Mulders en Chris van den Berk,  
hotelkamer Lucy Cube 
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In de jaren na de eeuwwisseling wilde een ambitieus plan 

van de gemeente Deventer voor de herontwikkeling van 

het Havenkwartier maar niet van de grond komen. In dat 

oorspronkelijke plan zou de bestaande bebouwing – voor-

namelijk bedrijfspanden – worden gesloopt om plaats te 

maken voor duizend woningen en 60.000 vierkante meter 

kantoren. In 2006 nam de gemeente, die al een gebied van 

vier hectare inclusief gebouwen in eigendom had verworven, 

de radicale stap om afscheid te nemen van het traditionele 

masterplan. In plaats daarvan werd besloten het gebied  

ter beschikking te stellen van vernieuwende bedrijven,  

kunstenaars en evenementen. Die zouden de aanzet moeten 

geven tot wat tegenwoordig wordt aangeduid als ‘organische 

gebiedsontwikkeling’: niet werken in de richting van een 

vaststaand eindbeeld, maar uiteenlopende initiatieven de 

kans geven om het gebied stapsgewijs te ontwikkelen tot 

een veelzijdig milieu waarin ruimte is voor wonen, werken 

en publieksactiviteiten.

 Omdat ook deze open vorm van gebiedsontwikkeling 

enige planning en een ruimtelijk concept vereist, schreef de 

gemeente een besloten prijsvraag uit. Die werd gewonnen 

door het bureau We Love The City, dat drie mogelijke  

ontwikkelingsmodellen presenteerde. Uit die drie koos de 

gemeenteraad het ‘Vlaamse Model’, met als kernbegrippen 

organische groei, zo veel mogelijk behoud en hergebruik 

van wat er al is, en ruimte voor kleine ontwikkelaars en  

particuliere opdrachtgevers. Het tempo van de herontwik-

keling werd niet vastgelegd; dat zou worden bepaald door 

de vraag. Deze uitgangspunten werden uitgewerkt in een 

door de gemeenteraad goedgekeurd ontwikkelingsplan.

 Voor het Havenkwartier werd vervolgens een nieuw 

bestemmingsplan vastgesteld. Daarin kwam de nadruk te 

liggen op een zo groot mogelijke flexibiliteit. Het werd  

bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om bedrijven en woningen 

vlak bij elkaar te situeren. Omdat in zulke situaties de  

standaardrichtlijnen (bijvoorbeeld van de Wet geluidhinder) 

niet meer bruikbaar zijn, vereiste het maken van zo’n 

bestemmingsplan veel denkkracht en inventiviteit.

 Een beeldkwaliteitsplan leek op het eerste gezicht niet 

goed te passen bij de vrijheid die men voor het 

Havenkwartier voor ogen had. Toch werd na ampele over-

weging besloten er wel een te maken. Het moet helpen het 

karakter van het gebied te versterken, in plaats van het te 

verzwakken. ‘Schrale architectuur uit de catalogus’ moet 

worden voorkomen en ‘voorstellen die ook in een gewone 

woonwijk of bedrijfsterrein kunnen staan zijn niet welkom’, 

aldus het beeldkwaliteitsplan. Het motto is ‘poor but sexy’. 

Elk gebouw moet uniek zijn, materialen worden op een 

industriële manier toegepast en de detaillering is robuust. 

Het gesloten karakter van de bestaande gebouwen moet 

worden afgewisseld met meer transparantie van de  

nieuwbouw.

 Hoewel van de ontwikkeling van het Havenkwartier  

het einde voorlopig niet in zicht is, zijn inmiddels tal van 

onderdelen gereed of in uitvoering. Het openbaar gebied is 

ingericht met stelconplaten en natuurstenen randen, naar 

een ontwerp van REDscape. Er zijn woningen gebouwd  

(op kavels die zijn verkocht voor 11.900 euro per travee van 

1,20 meter). Op drie bestaande constructies is een ‘parasiet’ 

met één hotelkamer geplaatst (Lucy in the Sky). Het kunste-

naarsduo Space Cowboys heeft de oude machinefabriek 

Eijsink betrokken en in het gebouw waar uitgeverij Davo 

zat, heeft zich het Kunstenlab gevestigd alsmede een  

twintigtal kleine bedrijven en kunstenaars. De voormalige 

havenloods biedt onderdak aan restaurant Dok H2O en het 

Huis voor de Amateurkunst. Van de twee silo’s is de kleinere 

(de Zwarte Silo) inmiddels gerenoveerd; de grote Grijze Silo 

volgt binnenkort, met onderin een publieke functie en 

bovenin een appartement. Loods 570 is een bedrijfs-

verzamelgebouw voor ruimtelijke disciplines geworden  

en in de voormalige Kofferfabriek worden negen woon-

werkunits ondergebracht.

 De rol van de gemeente is intussen vooral ondersteunend 

en begeleidend. De gezamenlijke gebruikers kunnen als de 

opdrachtgevers worden beschouwd. Die hebben zich op 

een informele wijze georganiseerd. Ze hebben er welbewust 

van afgezien om van de ‘buurtvereniging’ (BV) waarin ze 

zich hebben verenigd een rechtspersoon te maken.

Havenkwartier Deventer, 2015

Situatie
A Mr. H.F. de Boerlaan
B Zelfbouwkavels
C Voormalige kofferfabriek
D  Voormalige Davo-drukkerij
E Silo’s
F Loods 570
G Bodenloods met Dok H2O
H Skatepark

A

B

CD

E

F

G H
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1 Zelfbouwkavels met rechts de voormalige kofferfabriek uit 1947 
2 Markt op het Havenplein voor restaurant Dok H2O
3 Zelfbouwkavels aan de Mr. H.F. de Boerlaan
4 Skatepark op het Haveneiland

1

2

3

4
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1 Smartlab en Kunstenlab in het voormalige Davo-gebouw 
2 Interieur bedrijfsverzamelgebouw Loods 570 
3  Space Cowboys aan het werk in hun atelier in de oude  

machinefabriek Eijsink
4  Zicht op het Havenkwartier vanaf de Mr. H.F. de Boerlaan,  

met rechtsachter de grote en de kleine silo

1

2

3

4
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Tien overige inzendingen
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Juryoordeel

Een gebied ten noorden van 
Weesp is door het Rijk aange-
wezen als woningbouwlocatie. 
Leeuwenveld 2 is de eerste 
nieuwbouwwijk in dit gebied. 
Het moet de overgang markeren 
tussen de bestaande stad en de 
geplande uitbreiding in de 
Bloemendalerpolder.
 Blauwhoed Eurowoningen gaf 
LEVS architecten de opdracht 
voor een ontwerp dat zichtbaar  
is geïnspireerd door het karakter, 
de dynamiek en de korrel van de 
oude stad. Kernbegrippen waren 
duurzaam, kleinstedelijk en een 
hoge dichtheid. Ook werd een 
sterke differentiatie gevraagd: 
zowel grondgebonden als gesta-
pelde woningen en een menging 
van wonen en werken. Het pro-
gramma omvatte 184 woningen 
en 3000 vierkante meter kantoor- 
en werkruimte. LEVS architecten 
leverde een integraal ontwerp van 
zowel de stedenbouwkundige 
opzet als de architectuur.  
De inrichting van de openbare 
ruimte werd toevertrouwd aan 
VLUGP. 

 De hoofdstructuur van 
Leeuwenveld 2 wordt bepaald 
door het oorspronkelijke land-
schap. Zo volgen de grachten het 
patroon van de oude waterlopen. 
Samen met twee pleinen vormen 
ze de ruggengraat die de vijf 
blokken verbindt. De kades zijn 
grotendeels verkeersvrij; auto’s 
worden geparkeerd in het binnen-
gebied. In de architectuur is een 
grote variatie nagestreefd die is 
gebaseerd op een analyse van de 
oude Hollandse stad. Er zijn niet 
minder dan tachtig verschillende 
woningen. De variatie zit hem 
onder meer in het metselwerk,  
de kapvormen, de dakranden en 
de toepassing van natuursteen. 
Hoekgebouwen en poort-
gebouwen hebben een extra 
accent gekregen. 
 Het duurzame karakter van 
Leeuwenveld 2 komt onder meer 
tot uitdrukking in de toepassing 
van individuele warmte-koude-
opslag. De nabijheid van het 
treinstation, dat op een steenworp 
afstand ligt, is een stimulans  
om gebruik te maken van het 
openbaar vervoer.

 Om de ontwikkeling van 
Leeuwenveld 2 tijdens de crisis 
overeind te houden, besloot 
Blauwhoed Eurowoningen een 
deel van de woningen over te 
hevelen naar de huurmarkt; ze 
werden verkocht aan een belegger 
en een woningcorporatie.

Leeuwenveld 2 is een van de weinige stadsuitbreidingen die voor deze ronde van de Gouden Piramide 

zijn ingezonden. Het is het tegendeel geworden van een non-descripte nieuwbouwwijk die evengoed in 

Groningen of Alkmaar had kunnen liggen. Heel wat opdrachtgevers zouden in een dergelijk geval, uit 

gemakzucht, voor een serie jarendertigwoningen hebben gekozen. Hier formuleerde de opdrachtgever 

de opgave voor een woonbuurt die qua sfeer, dichtheid en structuur verwant is aan de vlakbij gelegen 

binnenstad van Weesp. Het zorgvuldige ontwerp van LEVS komt hieraan tegemoet. Leeuwenveld 2 

biedt ruimtelijke kwaliteit en geborgenheid, zonder dat het ‘retro’ is geworden. Het kan als voorbeeld 

dienen voor de naastgelegen Bloemendalerpolder, die als volgende op de nominatie staat om te  

worden bebouwd.

Blauwhoed Eurowoningen Leeuwenveld 2
Ruimtelijk ontwerp LEVS architecten, VLUGP Stedebouw & Landschapsarchitectuur  
Planvorming en realisatie 2005 – 2013

Weesp, op voorgrond Leeuwenveld 2

LEVS architecten en VLUGP Stedebouw & Landschapsarchitectuur, 
stedenbouwkundig plan Leeuwenveld 2
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1 Panorama
2  Schema’s: v.l.n.r. waterstructuur oorspronkelijke polder,  

vijf bouwblokken en hoofdontsluiting

1

2
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1–5  Impressies

1

3

2
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Profielen
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Juryoordeel

Vanaf de oorlog heeft het zuide-
lijke deel van de Arnhemse  
binnenstad perioden van weder-
opbouw en sanering gekend. 
Uiteindelijk stagneerde de plan-
ontwikkeling, met als gevolg dat 
het gebied verpauperde en het een 
barrière bleef tussen het centrum 
en de rivier. Het Departement 
Tijdelijke Ordening (DTO), een 
team van deskundigen op het 
gebied van stedelijke transitie en 
ruimtelijke vernieuwing, zag in 
de overgangsfase waarin het 
gebied al jaren verkeert juist 
ongekende mogelijkheden.  
Een situatie waarin de meeste 
oude gebruikers zijn vertrokken en 
zich nog geen definitieve nieuwe 
gebruikers hebben aangediend, 
leent zich bij uitstek voor een 
alternatieve strategie. 
 Die strategie is er allereerst  
op gericht de vaak verborgen 
kwaliteiten van het gebied bloot 
te leggen. Een belangrijke rol is 
daarbij weggelegd voor creatieve 
professionals, zoals architecten, 
kunstenaars en ontwerpers.  
De strategie is tegelijk top-down 
en bottom-up – vandaar de titel: 

Middle up down. Die tweezijdige 
oriëntatie komt ook tot uitdruk-
king in het netwerk dat het project 
omgeeft: naast overheden, 
woningcorporaties en projectont-
wikkelaars omvat dat tevens 
lokale bewoners en ondernemers. 
Bij DTO is sprake van wisselende 
rollen, met vervagende grenzen 
tussen eigenaar, opdrachtgever, 
initiator, ontwerper en uitvoerder.
 Het onderdeel dat het meest in 
het oog springt, is het Bartokpark 
– een pop-up stadspark in de 
gedaante van een stukje Veluwe, 
met in het midden een reusachtig 
op zijn rug liggend aardvarken. 
Overigens beperken de interven-
ties zich niet tot het ruimtelijke 
domein; ze kunnen ook sociaal, 
programmatisch of economisch 
van aard zijn. Het kan gaan om 
tijdelijke, fysieke verbeteringen 
van de openbare ruimte of het 
gebruikmaken van leegstaande 
gebouwen, maar ook om culturele 
programmering. 
 In het werk van DTO wordt een 
viertal categorieën onderscheiden. 
De eerste is het activeren van de 
stad door middel van tijdelijke 

interventies op verwaarloosde 
plekken. De tweede categorie  
is het programmeren van activi-
teiten, zoals een ‘kademarkt’.  
Als derde zijn er de ‘strategische 
tools’, waaronder een transitie-
kaart die inzicht geeft in vraag en 
aanbod van (tijdelijke) ruimte. 
Ten slotte is er het ontwikkelen 
en delen van kennis. Daarvoor is 
een ‘DTO-college’ in het leven 
geroepen en worden locatielabs 
en bootcamps georganiseerd.

Een project dat intrigeert en tegelijk vragen oproept. Begrippen die traditioneel aan het opdrachtgever-

schap zijn verbonden, lijken hier niet meer van toepassing. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het 

opdrachtgeverschap zelf. De initiatiefnemers van DTO (Departement Tijdelijke Ordening) kunnen evengoed 

worden aangemerkt als opdrachtnemers. Ze doen hun werk in het vacuüm dat is ontstaan tussen een 

terugtredende overheid enerzijds en terughoudende bewoners en gebruikers anderzijds. Het levert een 

aantal mooie deelprojecten op, met het aardvarken in het Bartokpark als iconisch hoogtepunt. Doordat 

DTO zich concentreert op tijdelijkheid, ontbreekt vooralsnog het perspectief van een volgende, meer 

definitieve stap. Dat neemt niet weg dat er tal van plekken zijn waar zulke tijdelijke initiatieven zinvol 

kunnen zijn. Al was het maar om te laten zien: hier is wat aan de hand. 

Departement Tijdelijke Ordening DTO-Middle  
up down

Ruimtelijk ontwerp DTO-transitieteam, buroharro, Sinds 1416, Jibbe Willems, Bureau De Bruijn, Kwartiermakers Arnhem 
Planvorming en realisatie 2008 – 2018

DTO-kaart centrum Arnhem
A Coehoorn Centraal
B Kenniscluster
C Bartokpark
D W.A.F. WederAfbouwFestival DTO
E Kademarkt
F  Paradijs / urban fabric voor creatieve 

Tussentijd
G Broerenstraat / Pop-up-the-Value

Zuidelijk deel binnenstad Arnhem met Nelson Mandelabrug over de Nederrijn

AB

C

D

E

F

G
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1 Computerterminal met DTO Transitiekaart 
2 Rijnloper De Dwaler
3 Bartokpark (buroharro) met Aardvarken van Florentijn Hofman

1 3

2
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1 Kademarkt
2  DTO Showroom
3  DTO, het WederAfbouwFestival (W.A.F.), waar de stad  

een proeftuin wordt om ruimtes te reactiveren
4 Koningsdag 2014 in Stadspark Coehoorn Centraal
5 Plankaart Coehoorn Centraal 
6 Stadspark Coehoorn Centraal

1

2

3

4
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Juryoordeel

Als zo vele andere leed het buurt-
winkelcentrum Ambachtsgaarde 
in de wijk Vrederust in Den Haag 
Zuidwest een kwijnend bestaan, 
met tal van noodlijdende en leeg-
staande winkels. De opdracht-
gevers, een echtpaar dat zich sterk 
met de wijk verbonden voelt 
omdat ze er allebei zijn opge-
groeid, kochten het winkel-
centrum om het nieuw leven in  
te blazen. Ze wilden Vrederust 
weer een ‘warm hart’ geven.
 In de oorspronkelijke situatie 
bestond het winkelcentrum uit 
twee blokken met winkels in de 
plint en daarbovenop drie lagen 
woningen. Op de plaats waar  
eerder een kerk stond, was daar 
tien jaar geleden een apparte-
mentengebouw – eveneens met 
winkels in de plint – en een  
parkeergarage aan toegevoegd. 
Ook telde het winkelcentrum 
vroeger een aantal kiosken; nadat 
die waren afgebroken resteerde 
een braakliggend terrein.
 De revitalisering van Ambachts-
gaarde is in twee fases uitgevoerd. 
De eerste fase was erop gericht 
om zo snel mogelijk een grote 

‘trekker’ binnen te halen. Van een 
van de bestaande blokken werden 
op de begane grond alle schei-
dingswanden weggebroken,  
terwijl de winkelruimte aan de 
achterzijde werd uitgebreid. Zo 
ontstond een aaneengesloten 
winkeloppervlak van 1400 vier-
kante meter voor een vestiging 
van de winkelketen Action, die in 
het voorjaar van 2013 haar deuren 
opende.
 In de tweede fase is op de 
plaats van het braakliggend terrein 
een gebouw toegevoegd. Het 
kwam in 2015 gereed en biedt 
onderdak aan het Leger des Heils, 
een horecavoorziening en dertig 
woningen. De aanvankelijke 
vrees van omwonenden dat het 
Leger des Heils overlast zou gaan 
veroorzaken, kon worden weg-
genomen. Het betrof hier immers 
het kerkgenootschap, en niet 
zoiets als een opvangvoorziening 
voor daklozen. 
 Als opdrachtgevers hadden  
de echtelieden een duidelijke 
taakverdeling afgesproken.  
Lacko Benedek nam de financiële 
zaken en de contracten voor zijn 

rekening; Anja van den Toorn 
ging over de commerciële,  
creatieve en bouwkundige  
aspecten van het project. Voor de 
eerste fase trokken ze een extern 
projectleider aan, die vervolgens 
in de tweede fase als gedelegeerd 
opdrachtgever deel uitmaakte 
van het bouwteam.

Dit is de categorie bijzondere opdrachtgevers, aldus een van de juryleden. Geen institutionele investeerder, 

maar een echtpaar dat het lot van de wijk waar ze zijn opgegroeid ter harte gaat. Waar veel wijkwinkel-

centra een kwijnend bestaan leiden, hebben de opdrachtgevers in dit geval voor een succesvolle  

revitalisering gezorgd. Hun aanpak is eerder humaan dan hemelbestormend. Het was een slimme zet 

om allereerst een grote winkelketen binnen te halen. Ook de rolverdeling is goed gekozen: de een  

concentreert zich op het creatieve proces, terwijl de ander de zakelijke en financiële kant voor zijn  

rekening neemt. Het is het soort ondernemerschap dat nodig is om de teloorgang van kleine winkelcentra 

te keren.

Deza Ambachtsgaarde Pleinlocatie bv 
Ambachtsgaarde

Ruimtelijk ontwerp MBW Architecten Planvorming en realisatie 2012 – 2015

Situatie
A Fase 1
B Fase 2 
C Parkeren

Ambachtsgaarde, Den Haag

AB

C
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 1 De Action in de plint van een bestaand woonblok
2–3  Nieuwbouw met het Leger des Heils, horeca en  

dertig woningen

1

2

3



124 125

1–3  Winkelcentrum Ambachtsgaarde

1

2

3
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Juryoordeel

In 2006 ging het programma 
IkbouwmijnhuisinAlmere van 
start. Daarmee beoogt de 
gemeente Almere de zeggen-
schap over het wonen te leggen 
waar ze volgens de initiatief-
nemer, de toenmalige wethouder 
Adri Duivesteijn, thuishoort: bij 
de bewoners zelf. De nieuw te 
bouwen wijk Homeruskwartier, 
in het stadsdeel Almere Poort, 
werd aangewezen om het pro-
gramma in praktijk te brengen. 
 Voor het programmatisch  
concept en de ontwikkeling van 
het Homeruskwartier werd 
Jacqueline Tellinga aangezocht. 
Aan OMA werd een stedenbouw-
kundige uitwerking gevraagd, die 
resulteerde in een verkavelings-
ontwerp en de bijbehorende 
bouwregels. De eerder bedachte 
stedenbouwkundige hoofdstruc-
tuur (met radialen en een gebogen 
grid dat zich rond het centrum en 
een park buigt) kon niet meer 
worden herzien en bleef de basis 
vormen. Geheel volgens de uit-
gangspunten van het programma 
ziet de gemeente ervan af esthe-
tische regels op te leggen; ook de 

esthetica wordt immers als een 
zaak van de bewoners zelf 
beschouwd. 
 In het Homeruskwartier worden 
drie deelgebieden onderscheiden: 
West, Oost en Centrum. 
Homeruskwartier West, dat als 
eerste is ontwikkeld, is klaar – op 
enkele nog onbebouwde kavels 
na. Ook Oost groeit in een rap 
tempo. West en Oost tellen 
samen ruim 1200 kavels, waarmee 
het Homeruskwartier zich de 
grootste zelfbouwwijk van 
Nederland mag noemen. In 
Homeruskwartier Centrum ligt 
het accent op vrij ondernemer-
schap. Ondernemers en bewoners 
kunnen hier gezamenlijk combi-
naties van wonen, werken en 
voorzieningen realiseren.
 Uiteindelijk zal het Homerus-
kwartier, inclusief de velden voor 
projectontwikkelaars aan de 
westzijde van de wijk, driedui-
zend woningen tellen. De varië-
teit is groot, met onder meer 
geschakelde en vrijstaande 
woningen, grachtenhuizen en 
bungalows. Zelf bouwen in het 
Homeruskwartier is niet voor-

behouden aan mensen met veel 
geld. Met het programma 
IkbouwbetaalbaarinAlmere 
komen ook bewoners met lagere 
middeninkomens in aanmerking 
voor particulier opdrachtgever-
schap.
 Het concept van het Homerus-
kwartier had nogal wat gevolgen 
voor de gemeentelijke organisatie, 
die gewend was zaken te doen 
met grote bouwers en ontwikke-
laars. De meest zichtbare ver-
nieuwing was de opening van 
een Kavelwinkel in het stadhuis. 
Belangstellenden krijgen hier 
informatie over beschikbare 
kavels, terwijl een team van  
adviseurs klaarstaat om de toe-
komstige particuliere opdracht-
gevers te begeleiden. 

Het Homeruskwartier in Almere heeft onmiskenbaar de weg gewezen voor een ontwikkeling die inmiddels 

op meer plaatsen te zien is: ruimte voor zelfbouw en kleinschalig, vaak particulier opdrachtgeverschap. 

De schaal waarmee Almere het zelf bouwen in het Homeruskwartier op gang heeft gebracht, is daarbij 

van grote waarde. Over een enkel onderdeel heeft de jury twijfels, bijvoorbeeld over de waardevastheid 

van de woningen. Mensen krijgen er de kans hun droomhuis te bouwen, maar wat gebeurt er als het 

weer te koop wordt aangeboden? Zijn de nieuwe kopers dan nog in die droom geïnteresseerd? Dat neemt 

niet weg dat Almere lof verdient voor de durf die de gemeente met het Homeruskwartier toont.

Gemeente Almere Homeruskwartier
Ruimtelijk ontwerp OMA / Floris Alkemade, Art Zaaijer Planvorming en realisatie 2006 – 2020

Homeruskwartier in Almere Poort, 2014

1

2

1  OMA / Floris Alkemade, Art Zaaijer, stedenbouwkundig plan 
Homeruskwartier, 2006

2  Start verkoop kavels in Topsportcentrum Almere,  
november 2007
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1

2

3

4

 1–3  Zelfbouwkavels 
 4  Homeruskwartier, 2010
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1 Zelfbouwkavels aan de Helenusstraat
2 Kavelwinkel in het stadhuis van Almere
3 Eilandkavel

1

2

3
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Juryoordeel

Eerdere pogingen om van het 
Wilhelminaplein in Leeuwarden 
een aantrekkelijke openbare 
ruimte te maken, hadden nooit 
tot het gewenste resultaat geleid. 
Het was altijd een tamelijk 
schaalloze en onbepaalde ruimte 
gebleven. In het eerste decennium 
waren er meer aanleidingen om 
het plein en zijn directe omgeving 
eens goed onder handen te 
nemen. De binnenstad had 
behoefte aan een betere, meer 
compacte winkelstructuur, en 
aan het legaat van architect 
Bonnema voor de bouw van een 
nieuw Fries Museum was de 
voorwaarde verbonden dat het 
museum op het plein zou komen 
te staan. Verkleining van de stede-
lijke ruimte door het toevoegen 
van een aantal gebouwen was 
volgens de gemeente precies wat 
het plein nodig had. Daarvoor 
moest wel de nodige tegenstand 
worden overwonnen. In 2006 
werd zelfs een referendum afge-
dwongen; de opposanten haalden 
een meerderheid, maar de 
opkomst was te laag voor een 
geldige uitslag. 

 Het nieuwe museum is voor 
het gerenoveerde winkelcentrum 
Zaailand komen te staan. Het plein 
wordt nu geflankeerd door twee 
iconische gebouwen: aan de ene 
kant het museum, en aan de 
andere kant het historische 
gerechtsgebouw met zijn classi-
cistische voorgevel. Aan de 
noordzijde verrees een nieuwe 
pleinwand met een drietal gebou-
wen die winkels en appartemen-
ten bevatten. 
 Om voldoende variatie in de 
architectuur te krijgen, zijn voor 
de afzonderlijke onderdelen  
verschillende ontwerpers aange-
zocht. De gemeente, die verant-
woordelijk was voor het master-
plan, was opdrachtgever voor  
de vernieuwde parkeer garage en 
de inrichting van de openbare 
ruimte. Voor dat laatste ging  
de opdracht naar HOSPER land-
schapsarchitectuur en stede-
bouw. Het bureau ontwierp een 
pleinvloer van drie soorten 
natuursteen, met bomen die  
worden omsloten door banken. 
Het nieuwe museum is ontworpen 
door Hubert-Jan Henket en de 

nieuwbouw aan de noordzijde 
van het plein door Soeters Van 
Eldonk architecten. Niek van Vugt 
(ELV architecten) nam de verbou-
wing van het bestaande winkel-
centrum Zaailand voor zijn  
rekening. Om ruimte te maken 
voor het nieuwe museum werd 
hier de gebogen gevel vervangen 
door een rechte.

Toen het werd bekendgemaakt, riep het plan voor een vernieuwd en intiemer stadsplein veel weerstand 

op bij de Leeuwarder bevolking. Nu de bebouwing en de inrichting van Nieuw Zaailand gereed zijn, kan 

worden vastgesteld dat van een lege, onbestemde vlakte een aantrekkelijke stedelijke ruimte is gemaakt. 

De gemeente had als supervisor en regisseur een weloverwogen visie op het opdrachtgeverschap, dat 

werd gedeeld met een aantal private partijen. Leeuwarden heeft laten zien dat het ook in een stad die 

het economisch niet voor de wind gaat en die bedreigd wordt door verlies van werkgelegenheid, de 

moeite waard is om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Helemaal zonder risico’s is dit 

niet. Het uitbreiden van het winkelaanbod, op een plek die lange tijd als een uithoek van de binnenstad 

gold, moet vanuit het huidige economische perspectief als een riskante onderneming worden aangemerkt.

Gemeente Leeuwarden Nieuw Zaailand
Ruimtelijk ontwerp Bierman Henket architecten i.s.m. Bonnema Architecten, Soeters Van Eldonk architecten,  
ELV architecten, HOSPER landschapsarchitectuur en stedebouw, Giny Vos Planvorming en realisatie 2004 – 2015

1 Wilhelminaplein voor de transformatie

HOSPER, stedenbouwkundig plan  
Nieuw Zaailand
A Wilhelminaplein
B Fries Museum
C Gerechtsgebouw
D Wonen en winkels
E Winkelcentrum Zaailand
F In- en uitrit parkeergarage 

Wilhelminaplein en omgeving

1

A B E

F

F

C
D D
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1 Wilhelminaplein met gerechtsgebouw
2 Fries Museum

1

2
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1 Nieuwe woningen en winkels
2 Zitbanken
3  Ruiterskwartier met links bestaande en  

rechts nieuwe woningen en winkels
4 Inrit parkeergarage

1

2

3

4
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Juryoordeel

De komst van de hogesnelheids-
trein en RandstadRail en de aan-
wijzing in 1997 door het Rijk als 
Nieuw Sleutelproject waren aan-
leiding om het stationsgebied in 
Rotterdam ingrijpend te transfor-
meren tot een aantrekkelijke 
entreezone van de stad. In 2007 
bundelden de gemeente en private 
partijen, nadat ze samen een 
gebiedsvisie hadden opgesteld, 
hun krachten in de Vereniging 
Rotterdam Central District. 
 Het pièce de résistance van 
Rotterdam Central District is de 
nieuwe ov-terminal (treinstation, 
metrostation en ondergrondse 
fietsenstalling) en de complete 
herinrichting van de buitenruimte 
tussen het station en het 
Kruisplein. Zowel het station als 
de buitenruimte werd ontworpen 
door Team CS – een samenwer-
kingsverband van drie bureaus: 
Benthem Crouwel, MVSA 
Architects (voorheen Meyer en 
Van Schooten) en West 8. De 
ondergrondse gebouwen (de fiet-
senstalling, een parkeergarage, 
een verkeerstunnel en het ver-
nieuwde metrostation) zijn van 

Maarten Struijs, die tot een paar 
jaar geleden werkte als architect 
bij het Ingenieursbureau van de 
gemeente.
 Andere onderdelen zijn een 
nieuwe busterminal, een onder-
grondse oost-westpassage voor 
het autoverkeer (die rechtstreeks 
toegang geeft tot de nieuwe  
parkeergarage), de restauratie 
van het Groothandelsgebouw, de 
renovatie van het gebouw van 
Nationale Nederlanden en een 
‘programmatische mix’ van  
kantoren, woningen, horeca, 
winkels en cultuur. Het vroegere 
stationspostkantoor is heront-
wikkeld tot het verzamelkantoor 
Central Post en aan het Kruisplein 
is het markante woongebouw 
Calypso verrezen. 
 Het 130 meter hoge kantoor-
gebouw FIRST is in 2015 nog in 
aanbouw. In het oosten van het 
Central District ligt de ontwikkel-
locatie Schiekadeblok – een ver-
zameling grotendeels verouderde 
kantoorgebouwen. Door de 
slechte economische omstandig-
heden van de afgelopen jaren is 
de voorgenomen herontwikkeling 

van dit deelgebied nog niet ter 
hand genomen. Dat geldt ook 
voor de kantorenlocaties die aan 
weerszijden van de ov-terminal 
(aan de Conradstraat en het 
Delftseplein) zijn voorzien. 
Andere onderdelen konden wel 
door de crisis worden geloodst, 
onder meer door specifieke  
vormen van gronduitgifte. Alles 
bij elkaar gaat het bij Rotterdam 
Central District om een investe-
ring van 750 miljoen euro.

Hoewel Rotterdam Central District als overkoepelend begrip vooral als een marketinginstrument moet 

worden gezien, vormen de projecten die het omvat tezamen een ‘groots en meeslepend’ voorbeeld van 

succesvolle gebiedsontwikkeling. Het is een van de weinige grotestadsprojecten in deze ronde van de 

Gouden Piramide. Jammer genoeg komt de niet te onderschatten betekenis van het project voor de stad 

in de inzending, die zich concentreert op de ov-terminal als trekker, onvoldoende uit de verf. Daar komt 

bij dat de herstructurering van het deelgebied tussen het voormalige stationspostkantoor en de Schiekade, 

dat aanvankelijk werd gepresenteerd als belangrijk onderdeel van het Central District, door de crisis nog 

niet van de grond is gekomen. Alles overziend is Rotterdam er met de ingrepen die wel zijn gerealiseerd 

enorm op vooruitgegaan.

Gemeente Rotterdam Rotterdam Central District
Ruimtelijk ontwerp Team CS (Benthem Crouwel Architects, MVSA Architects, West 8), Ingenieursbureau gemeente 
Rotterdam, de Architekten Cie., MaxWan, SMC Alsop Architects Planvorming en realisatie 2003 – 2030

Rotterdam Central District, 2015

Rotterdam Central District (groen: nog te realiseren gebouwen)
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1  Rotterdam Centraal met links het Groothandelsgebouw
2  Fietstunnel
3  Ondergrondse fietsenstalling
4  Stationshal
5  Rotonde in de ondergrondse parkeergarage
6  Weena met nieuwe verkeerstunnel 
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3

4
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1  Nieuwe groenzone met horeca op het Kruisplein.  
Rechts woongebouw Calypso

2  Schieblock en Luchtsingel met daarachter verzamelkantoor 
Central Post

1

2

Team CS, plan stationsgebied
A Weena
B Proveniersplein
C Stationshal
D Voetgangerstunnel
E Commerciële ruimten
F Kantoren
G Fietstunnel
H Entree metrostation
I Entree fietsenstalling
J Trams
K Groothandelsgebouw
L Delftse Poort
M Kruisplein

A

F

A

B

C

M

D
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Juryoordeel

In de Eendragtspolder, nabij 
Zevenhuizen, kwamen in 2005 
twee opgaven samen. De toen-
malige gemeente Zevenhuizen-
Moerkapelle wilde in de polder 
een recreatiegebied inrichten als 
groen-blauwe buffer. Het hoog-
heemraadschap Schieland (nu: 
hoogheemraadschap Schieland 
en Krimpenerwaard) zag zich 
voor de taak gesteld om, met het 
oog op de klimaatverandering, 
een grootschalige waterberging 
aan te leggen voor het peilbeheer 
in de boezem de Rotte. Een geïnte-
greerde ontwikkelopgave lag dan 
ook voor de hand. Niet lang daar-
na voegde Rotterdam zich erbij. 
De gemeente was op zoek naar 
een locatie voor een roeibaan  
die voldoet aan de eisen van  
de wereldroeibond. De Eendragts-
polder, die tegen de nieuwe 
Rotterdamse woonwijk Nesse-
lande aanligt, bleek zich ook hier-
voor goed te lenen. Op die manier 
werd de stapeling van functies 
tot stand gebracht waar het 
dichtbevolkte gebied om vraagt. 
Zowel qua planontwikkeling als 

financieel had de combinatie  
louter voordelen. 
 Het bureau Copijn werd aange-
zocht voor het ontwerp van het 
gebied van driehonderd hectare. 
Een van de karakteristieke elemen-
ten van de nieuw ingerichte 
Eendragtspolder is de water-
structuur, met een eenduidige  
en herkenbare vorm van de 
kades. In het westelijk deel gaan 
‘onderwatereilanden’ vertroebe-
ling door blauwalgen tegen.  
Voor de recreatieve voorzieningen 
en de gebouwen rond de roeibaan 
werd een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld.
 Het opdrachtgeverschap 
berustte bij vijf partners, die 
samen een stuurgroep vormden. 
Het voorzitterschap lag bij de 
provincie Zuid-Holland, die 
optrad als medefinancier en  
coördinator voor de toekenning 
van subsidies. Het Recreatieschap 
Rottemeren nam deel als toe-
komstig beheerder van het gebied. 
De gemeente Zevenhuizen-
Moerkapelle was in 2010 opge-
gaan in de nieuwe gemeente 

Zuidplas, die direct verantwoor-
delijk was voor de bestemming 
van het gebied binnen de 
gemeentegrenzen. De gemeente 
Rotterdam was zoals gezegd 
opdrachtgever voor de roeibaan. 
Het hoogheemraadschap 
Schieland en Krimpenerwaard ten 
slotte was betrokken als initiatief-
nemer en medefinancier van de 
water berging.

Bij deze ronde van de Gouden Piramide zijn verschillende projecten ingezonden waarbij maatregelen in 

de sfeer van het waterbeheer zijn gecombineerd met andere functies, zoals natuurontwikkeling en 

recreatie. De Eendragtspolder valt op door het gedegen en evenwichtig ontwerp en door de vruchtbare 

samenwerking van de betrokken partijen: het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 

de provincie Zuid-Holland, het recreatieschap en twee gemeenten. De roeibaan, die pas later op verzoek 

van Rotterdam in het programma werd opgenomen, is prachtig autonoom ingepast. Ook het beheer 

lijkt goed te zijn geregeld. De jury had graag gezien dat in de toelichting bij de inzending ook iets zou 

zijn gezegd over de synergie die mogelijk is door het project te verbinden met elementen in de 

Rotterdamse regio, zoals het recreatielandschap van de Rottemeren en de nieuwbouwwijk Nesselande.

Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland, 
gemeente Zuidplas, Recreatieschap Rottemeren, 
gemeente Rotterdam Eendragtspolder

Ruimtelijk ontwerp Copijn Planvorming en realisatie 2005 – 2013

Copijn, inrichtingsplan Eendragtspolder, 2010
A Roeibaan
B Hoofdgebouw roeibaan
C Doorlaat
D Rotte
E Waterberging met wandel- en fietspaden
F Starttoren

Eendragtspolder, links de situatie in 2008, rechts in 2014
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1 Luchtopname Willem-Alexander Baan 
2 Doorlaat
3 Starttoren
4 Hoofdgebouw Willem-Alexander Baan met botenloods
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2

3 4
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1 Doorlaat 
2 Vlot bij hoofdgebouw Willem-Alexander Baan
3  Zicht vanaf de dijk op hoofdgebouw en vlotten  

Willem-Alexander Baan
4 Beijingbrug bij Dirk Smitskade

1

2

3

4
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Juryoordeel

Tegenwoordig worden mensen 
met een aandoening of een ver-
standelijke beperking bij voor-
keur gehuisvest in gewone woon-
wijken. Voor bepaalde groepen 
cliënten biedt een dergelijke 
vorm van integratie echter onvol-
doende bescherming. Dit geldt 
onder meer voor de cliënten van 
het Centrum voor Woonzorg 
Kempenhaeghe die wonen op het 
voormalige instellingsterrein 
Providentia in Sterksel. Hier 
bevindt zich een woon- en werk-
gemeenschap voor mensen met 
epilepsie en verstandelijke (en 
vaak ook lichamelijke en zintuig-
lijke) beperkingen, en soms ook 
gedragsproblemen. Door het ver-
trek van andere bewoners naar 
zogeheten buitenhuizen, was de 
levendigheid van Providentia in 
het geding gekomen. Omdat ook 
de inrichting in haar oorspronke-
lijke vorm geen passende woon-
omgeving meer bood, werd 
besloten om op het terrein zelf 
een nieuw ‘dorp’ te bouwen. 
Daarbij koos opdrachtgever 
Kempenhaeghe, de overkoepe-
lende instelling, voor het principe 

van de ‘omgekeerde integratie’: 
het zijn niet de cliënten die naar 
een woonwijk vertrekken, maar 
‘gewone’ inwoners die een huis 
betrekken op het terrein van 
Providentia en daarmee een  
isolement van de cliënten helpen 
voorkomen. Naast kleinschalige 
zorgwoningen voor 178 cliënten 
komen er volgens planning  
uiteindelijk 180 marktwoningen 
voor naar schatting 360 bewoners.
 Voor het project werden zowel 
het provinciaal streekplan als 
gemeentelijke plannen aangepast. 
De betrokken overheden waren 
daartoe bereid vanwege het 
maatschappelijk belang, en 
omdat een zorgvuldige land-
schappelijke inpassing werd 
gegarandeerd. Het stedenbouw-
kundig bureau Welmers Burg 
nam het masterplan, het bestem-
mingsplan en het beeldkwaliteits-
plan voor zijn rekening. Ook de 
cultuurhistorische waarde van 
een aantal bestaande gebouwen 
(een klooster, een kapel en een 
boerderij) kreeg in de ontwerpen 
de aandacht die ze verdient.  
Voor de architectuur ging de  

ontwerpopdracht naar SATIJNplus 
Architecten, een bureau dat erva-
ring heeft met het herbestemmen 
van kloostercomplexen. 
 Voor de totstandkoming van 
De Vrije Ruimte van Providentia 
(sinds mei 2015 draagt de wijk de 
naam Kloostervelden) moesten 
wel de nodige weerstanden  
worden overwonnen. Zo verzette 
het instituut voor natuureducatie 
IVN zich lang tegen de voorgeno-
men bouwactiviteiten omdat het 
terrein in de ecologische hoofd-
structuur ligt. Nadat zijn bezwaren 
door de Raad van State waren 
verworpen, werd het IVN nauw 
betrokken bij de bewaking van de 
natuurkwaliteiten. Ook onder de 
omwonenden was aanvankelijk 
sprake van tegenstand. Die werd 
goeddeels opgelost door ze meer 
bij de planontwikkeling te 
betrekken en door een intensieve 
samenwerking met de dorpsraad 
van Sterksel.

Een interessant en sympathiek concept: ‘omgekeerde integratie’. Omdat sommige mensen met een 

beperking te kwetsbaar zijn om te worden opgenomen in een gewone woonwijk, zijn het hier bewoners 

van buiten die een woning betrekken op het terrein van wat vroeger ‘de inrichting’ werd genoemd.  

Het resultaat kan worden aangemerkt als echte gebiedsontwikkeling. Daarbij is het vooral de sociale 

visie, meer dan het ruimtelijk concept, die het bijzonder maakt. Qua ontwerp is het resultaat tamelijk 

pretentieloos, wat in een omgeving als deze overigens wel weer passend is. Het opdrachtgeverschap 

bleek geen gemakkelijke opgave voor een organisatie die niet met gebiedsontwikkeling vertrouwd is. 

Des te meer valt te prijzen dat het proces tot een goed einde is gebracht. 

Kempenhaeghe De Vrije Ruimte van Providentia
Ruimtelijk ontwerp Welmers Burg Stedenbouw, SATIJNplus Architecten, bureau VERBEEK landschapsarchitectuur 
Planvorming en realisatie 2008 – 2015

Welmers Burg, masterplan Kloostervelden
A Kapel
B Kinderopvang
C Winkelstraat
D Klooster
E Activiteitencentrum
F Boerderij
G Sportvelden
H Paramedische dienst

Terrein Providentia, Sterksel

1 Historische foto kloostercomplex en kapel 
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1 Bestaande klooster en kapel
2 Hertjes voeren op de boerderij
3 Kloostercomplex
4 Boerderij

1

3
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1 Nieuwbouw zorgwooncluster
2 Horeca
3 Nieuwbouw zorgwoningen
4 Nieuwbouw marktwoningen

1

2

3

4
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Juryoordeel

In Buiksloterham, een bedrijven-
gebied in Amsterdam-Noord dat 
is voorbestemd om een gemengd 
woon- en werkmilieu te worden, 
ligt het terrein van de voor- 
malige scheepswerf De Ceuvel 
Volharding. Het Bureau Broed-
plaatsen van de gemeente heeft 
het voor een periode van tien jaar 
beschikbaar gesteld voor een 
vorm van ‘tijdelijke gebiedsont-
wikkeling’. Een daartoe uitge-
schreven prijsvraag werd gewon-
nen door een groep initiatief- 
nemers die een aantal creatieve 
bedrijven om zich heen had  
verzameld. 
 Het project behelst een broed-
plaats voor creatieve en sociale 
bedrijven, gebaseerd op het  
principe van circulaire gebieds-
ontwikkeling. Het gebruik is zo 
veel mogelijk zelfvoorzienend en 
laat een ‘positieve voetafdruk’ 
achter: na tien jaar zal de bodem-
zuiverende beplanting haar werk 
hebben gedaan, zodat het terrein 
schoner wordt teruggegeven. 
 De bedrijven zijn gehuisvest in 
afgedankte woonschepen die op 

het droge zijn gezet. Ze zijn ver-
bonden door een steiger die over 
de begroeiing heen slingert. Elk 
bedrijf heeft zijn eigen woonboot 
opgeknapt, waarvoor deskundige 
begeleiding beschikbaar was. Er 
waren workshops om de gebrui-
kers vertrouwd te maken met 
schone technologieën, zoals bio-
filtersystemen en installaties 
waarmee warmte wordt terugge-
wonnen. Als de periode van tien 
jaar voorbij is, kunnen de schepen 
weer te water worden gelaten 
om naar een nieuwe locatie te 
worden gevaren. 
 Op De Ceuvel vinden ook 
publieksactiviteiten plaats.  
Die spelen zich voornamelijk af 
op en rond de centrale ontmoe-
tingsplaats, Café De Ceuvel, waar 
het voedsel op een duurzame 
manier wordt bereid. Zowel de 
gevestigde bedrijven als organisa-
ties vanbuiten kunnen er evene-
menten organiseren. De culturele 
programma’s lopen uiteen van 
theater tot voedselbereiding, 
design, architectuur en nieuwe 
media. Sinds de oplevering, in de 

zomer van 2014, heeft De Ceuvel 
honderden bezoekers per week 
getrokken. 
 Om de uitvoering van hun plan 
in goede banen te leiden, richtten 
de initiatiefnemers Vereniging  
De Ceuvel op. In het begin legde 
de vereniging zich toe op het 
bouwproces. Vanaf de oplevering 
gaat de aandacht vooral uit naar 
het mogelijk maken van sociale 
en culturele activiteiten.

Hoewel het terrein maar een beperkte omvang heeft, meent de jury dat bij De Ceuvel wel degelijk sprake 

is van gebiedsontwikkeling. Het project heeft meerdere lagen – bedrijfshuisvesting, een ontmoetings-

functie, programma’s voor een breed publiek en een proeftuin voor een ‘circulaire’ bedrijfsvoering – en een 

onmiskenbare uitstraling naar zijn omgeving. Met een periode van tien jaar is het van tijdelijke aard, 

maar er is een perspectief op de verdere toekomst aan verbonden. Het terrein wordt schoner achtergelaten 

dan het werd aangetroffen en de voormalige woonschepen varen straks naar een volgende bestemming. 

Ook Amsterdam komt lof toe. Aan het begin van deze gebiedsontwikkeling stond immers het gemeente-

lijke Bureau Broedplaatsen, dat voor de voorwaarden heeft gezorgd om het uiterste aan technische en 

sociale innovatiekracht naar boven te laten komen.

Vereniging De Ceuvel De Ceuvel
Ruimtelijk ontwerp Space&matter, DELVA Landscape Architects, Smeelearchitecture, Jeroen Apers architect,  
Studio Valkenier, Metabolic Planvorming en realisatie 2012 – 2014

Situatie
A Korte Papaverweg
B Wubbo Ockelsplein
C Parkeerplaatsen
D Entree terrein
E Steiger
F Zuiverende tuin
G Atelier in woonboot
H Crossboat
I Café
J Metabolic Lab

De Ceuvel, Amsterdam-Noord
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1  Ontwikkelschema: verontreinigde grond, aanleg zuiverende 
tuin en plaatsing woonboten, tien jaar broedplaats De Ceuvel,  
vertrek woonboten en oplevering gezuiverd terrein

2  Het plaatsen van de afgedankte woonboten, oktober 2013

21
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 1–3  Een steiger ontsluit de op het land geplaatste woonboten 
 4  Café De Ceuvel op het Wubbo Ockelsplein
 5  Het Wubbo Ockelsplein als centrale ontmoetingsplaats. 

Rechts het café en in het midden de Crossboat voor lezingen 
en vergaderingen.
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Juryoordeel

De zogeheten Zuidstrook van de 
Slachthuisbuurt in Haarlem 
bestond oorspronkelijk uit negen 
naoorlogse blokken met in totaal 
zeshonderd portiekwoningen. 
Vanwege de slechte kwaliteit van 
de woningen en de sociaal-eco-
nomisch zwakke buurt besloten 
de gemeente en de drie woning-
corporaties die de blokken in 
bezit hadden (Ymere, Pré Wonen 
en Elan Wonen) tot sloop en 
nieuwbouw. Aanvankelijk zou de 
nieuwbouw uitsluitend uit sociale 
woningen bestaan. Om een meer 
gedifferentieerde woonbuurt te 
laten ontstaan, werd het aandeel 
sociale woningbouw later terug-
gebracht tot zestig procent. 
 Elk van de drie woningcorpora-
ties neemt haar eigen bezit voor 
haar rekening, op basis van een 
gezamenlijke stedenbouwkundige 
visie die is ontwikkeld door  
BDP.Khandekar. Dat bureau 
tekende daarna ook voor de 
supervisie over het totale project. 
Centraal in de visie staat het  
contrast tussen twee werelden: 
de drukke Schipholweg in het 
zuiden en de rustige woonbuurt  

in het noorden. De nieuwe woon-
blokken staan niet meer haaks op 
de Schipholweg, zoals in de oude 
situatie, maar in de lengterichting 
langs een nieuw aan te leggen 
parallelweg. De blokken tellen 
aan de zijde van de Schipholweg 
vier tot zeven bouwlagen, daar-
achter is de bebouwing lager, 
zodat zij beter aansluit bij de 
bestaande woonwijk. Aan die 
zijde bevinden zich ook de binnen-
hoven, waarin halfverdiepte  
parkeervoorzieningen zijn opge-
nomen.
 Als eerste zijn de twee woon-
blokken van Ymere gereedge-
komen (de andere worden naar 
verwachting in 2017 opgeleverd). 
Het meest oostelijke is ontwor-
pen door Kühne & Co, met als 
karakteristiek element een door 
Ineke Hans ontworpen hekwerk 
met een golvend bladmotief voor 
de balkons. Het complex omvat 
zestig sociale huurwoningen; 
achter het blok liggen nog eens 
24 eengezinswoningen in de 
goedkope koopsector. Het andere 
blok, van Ritzen Architecten, valt 
op door de ronde bakstenen  

balkons. Het telt veertig woningen 
– zowel sociale huurwoningen als 
huurappartementen in de vrije 
sector. In de tussenstraat bevinden 
zich 21 sociale huurwoningen en 
35 appartementen en eengezins-
woningen in de goedkope koop-
sector.

De jury vraagt zich af of de sloop- en nieuwbouwoperatie in de Slachthuisbuurt wellicht het einde  

van een tijdperk markeert. Zijn woningcorporaties, die door het rijksbeleid inmiddels tot hun kerntaken 

zijn veroordeeld, in de toekomst nog in de gelegenheid om zulke ambitieuze projecten uit te voeren? 

Het project past wel bij het huidige streven om nieuwbouw bij voorkeur in bestaand stedelijk gebied te 

laten plaatsvinden. Voor het overige karakteriseert de jury de gebiedsontwikkeling als zorgvuldig en 

weloverwogen. Voor de achterliggende woonwijk vormen de nieuwe woongebouwen een effectieve 

bescherming tegen het verkeerslawaai. De duurzaamheid en de expliciete aandacht voor de zittende 

bewoners vallen te prijzen, ook al vindt de jury dat zulke zaken tegenwoordig eigenlijk vanzelfsprekend 

zouden moeten zijn.

Ymere Herstructurering Slachthuisbuurt
Ruimtelijk ontwerp Kühne & Co, Ritzen Architecten, BDP.Khandekar, Ineke Hans  
Planvorming en realisatie 2008 – 2015

Fotomontage: Schipholweg met rechts de Slachthuisbuurt

1 Zuidstrook Slachthuisbuurt met de naoorlogse woonblokken
2  BDP.Khandekar, stedenbouwkundig plan Slachthuisbuurt-Zuid, 2007

1 2

A

B

C

Situatie
A Schipholweg
B Slachthuisterrein
C Burg. Reinaldapark



164 165

1–3  Kühne & Co, Hof van Sevenhuijsen met het karakteristieke hekwerk 
naar een ontwerp van Ineke Hans
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2

3
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 1–3  Kühne & Co, Hof van Sevenhuijsen: laagbouw (1, 3) en binnenterrein (2)
4–6  Ritzen Architecten, Hof van Dumont: hoogbouw langs de Schipholweg (4), 

laagbouw (5) en laagbouw tegenover bestaande woningen (6)

1 2
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Alle inzendingen



171170

5
Ontwikkelings Combinatie 
Polderweggebied VOF
Oostpoort
Soeters Van Eldonk architecten, 
Mulleners + Mulleners, Molenaar 
& Co architecten, Hollands Zicht

6
Stichting TROM
De Hallen Amsterdam
Architectenbureau J. van Stigt

7
Vereniging De Ceuvel
De Ceuvel
Space&matter, DELVA Landscape 
Architects, Smeelearchitecture, 
Jeroen Apers architect, Studio 
Valkenier, Metabolic

8
Voile Architecten
Glamourmanifest
Voile Architecten, Burton 
Hamfelt, NHTV Breda, Flanders 
District of Creativity 

Alphen (NB)

9
Natuurbegraafplaats de Hoevens
Natuurbegraafplaats de 
Hoevens
ELINGS, Onix

Arnhem

10
Departement Tijdelijke Ordening
DTO-Middle up down
DTO-transitieteam, buroharro, 
Sinds 1416, Jibbe Willems, Bureau 
De Bruijn, Kwartiermakers 
Arnhem

11
Kopersvereniging Sint Martens 
Hof
Sint Martens Hof
NEXIT, studenten en docenten 
van Wageningen UR

12
Schipper Bosch
Industriepark Kleefse Waard
West 8, OFFICE Kersten Geers 
David Van Severen,  
NL Architects, buroharro

13
Volkshuisvesting Arnhem
De Transformatie
K3 architectuur, Van Zwieten 
Architecten, HOUTMAN+SANDER 
landschapsarchitectuur,  
TAK architecten 

Den Haag

14
Deza Ambachtsgaarde 
Pleinlocatie bv
Ambachtsgaarde
MBW Architecten

15
Gemeente Den Haag
Spuimarkt / Grote Marktstraat
Joan Busquets, Architekturbüro 
BOLLES+WILSON, Meyer en Van 
Schooten, Bernard Tschumi 
Architects, duCroq & van 
Zutphen architects, Bedaux de 
Brouwer Architecten, VOCUS 
architecten, Rafael
Moneo

Den Oever

16
Gemeente Hollands Kroon
Waddenpoort Den Oever
Knevel Architecten, Rietvink 
Architecten

Aerdenhout

1
Gemeente Bloemendaal
De Haringbuys
Buro Lubbers

Almere

2
Gemeente Almere
Homeruskwartier
OMA / Floris Alkemade,  
Art Zaaijer

Amsterdam

3
Eigen Haard
Stadstuin Overtoom
KOW Architectuur

4
Natura Artis Magistra
Artisplein als ensemble
Michael van Gessel, sprenger von 
der lippe, Rappange & Partners 
Architecten, Kossmann.dejong,
ART+COM, Studio Linse, 
Mijksenaar wayfinding experts

Ingezonden projecten

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

Negen projecten werden niet beoordeeld omdat ze volgens de jury onvoldoende waren gerealiseerd. Het betreft de 
inzendingen 1, 3, 8, 13, 16, 20, 27, 38 en 39. Ze zijn doorverwezen naar de volgende ronde met als thema gebiedsontwikkeling. 
De inzendingen 4, 6, 9, 11, 24, 31 en 40 zijn niet beoordeeld omdat de jury ze heeft aangemerkt als architectuurprojecten.  
Ze kunnen in 2016 meedoen met de Gouden Piramide, wanneer architectuur weer het thema zal zijn. Inzending 33 is niet 
toegelaten omdat de jury naast Heijmans, die het project heeft ingezonden, ook het Rijk als opdrachtgever heeft 
aangemerkt. Volgens het reglement is de Rijksoverheid van deelname aan de Gouden Piramide uitgesloten. 
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Nijmegen

27
Gemeente Nijmegen
Ruimte voor de Waal
Ontwerpbureau Gemeente 
Nijmegen, Royal HaskoningDHV / 
Stroming, H+N+S 
Landschapsarchitecten, Zwarts 
& Jansma Architects, NEXT 
architects, Thijs Asselbergs 
architectuurcentrale 

Panningen

28
Gemeente Peel en Maas
Ringovenpark
Kernarchitecten, Kragten, 
Vermeer Architecten, Geert 
Janssen, Silvrants Architecten

Renkum

29
Vivare
Herstructurering Bergerhof
IS Maatwerk, HzA Stedebouw & 
Landschap, Buro Poelmans 
Reesink, Evers adviesburo voor 
civieltechniek, Theo Verburg 
Architecten, van woerkom de 
brouwer architecten

Rotterdam

30
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Central District
Team CS (Benthem Crouwel 
Architects, MVSA Architects, 
West 8), Ingenieursbureau 
gemeente Rotterdam, de 
Architekten Cie., MaxWan, SMC 
Alsop Architects

31
Provast
Markthal Rotterdam
MVRDV, Inbo, Mothership 

Deventer

17
Verschillende opdrachtgevers
Havenkwartier Deventer
We Love The City, REDscape, 
JDWA, Studio Groen+Schild, 
MBVDA, Te Kiefte Architecten, 
Maurer United, DUS Architects, 
Mulders vandenBerk Architecten, 
I’M Architecten, Wenink 
Holtkamp Architecten, Buro 
Duck, studioDAT, MAKS, Studio 
Coenen, atelier Architecten, 
Hollands Zicht, Hollands Huis, 
Hoogte Twee Architecten

Diepenheim

18
Kunstvereniging Diepenheim
De Heerlijckheid Diepenheim
ten dAm Architecten, Bleumink 
Architectuur

Drenthe

19
Staatsbosbeheer Drenthe
Drentsche Aa-gebied
Strootman 
Landschapsarchitecten

Eindhoven

20
Woonstichting ’thuis
Vredesplein Eindhoven ‘Wonen 
met Spice’
Jan Jonkers Architect, van den 
hout & kolen architecten, 
Humblé Architecten, Grosfeld 
van der Velde Architecten, JSA, 
dwwdwvgw

Gemert

21
Gemeente Gemert-Bakel
Centrumvisie en herinrichting 
Gemert Centrum
Gemeente Gemert-Bakel

Haarlem

22
Ymere
Herstructurering 
Slachthuisbuurt
Kühne & Co, RITZEN 
ARCHITECTEN, BDP.khandakar, 
Ineke Hans

Hardenberg

23
Gemeente Hardenberg
Vechtpark Monding Molengoot
DHV, Jeroen van Westen 
Landschap & Kunst, Carmela 
Bogman, Atelier Veldwerk

Hoofddorp

24
Amsterdam Airport Schiphol
Landartpark Buitenschot
H+N+S Landschapsarchitecten, 
Paul de Kort, TNO, 
Witteveen+Bos, Nijmeijer & 
Mocking Milieuadvies, Dienst 
Landelijk Gebied

Katwijk

25
Hoogheemraadschap van 
Rijnland, gemeente Katwijk
Kustwerk Katwijk
Royal HaskoningDHV, Okra 
Landschapsarchitecten, Arcadis

Leeuwarden

26
Gemeente Leeuwarden
Nieuw Zaailand
Bierman Henket architecten 
i.s.m. Bonnema Architecten, 
Soeters Van Eldonk architecten, 
ELV architecten, HOSPER 
landschapsarchitectuur en 
stedebouw, Giny Vos

Runde

32
Waterschap Hunze en Aa’s
Was getekend, de Runde
DLG noord, Gemeente Emmen

Soesterberg

33
Heijmans
Nationaal Militair Museum
Felix Claus Dick Van Wageningen 
Architecten, H+N+S 
Landschapsarchitecten, 
Kossmann.dejong

Sterksel

34
Kempenhaeghe
De Vrije Ruimte van Providentia
Welmers Burg Stedenbouw, 
SATIJNplus Architecten, bureau 
VERBEEK landschapsarchitectuur 

Tilburg

35
Gemeente Tilburg
Gebiedsontwikkeling 
Piushaven Tilburg
John Körmeling, Quadrat

Waddinxveen

36
a.s.r. vastgoed ontwikkeling
Centrumplan Waddinxveen
Soeters Van Eldonk architecten, 
Rijnboutt, 01-10 Architecten, 
rphs+, Dittmar Architecten
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Zeewolde

40
Vereniging Scouting Nederland
Scoutinglandgoed Zeewolde
Kernteam Scoutinglandgoed 
Zeewolde

Zevenhuizen

41
Hoogheemraadschap van 
Schieland en de 
Krimpenerwaard, provincie Zuid-
Holland, gemeente Zuidplas, 
Recreatieschap Rottemeren, 
gemeente Rotterdam
Eendragtspolder
Copijn

Zijtaart

42
Gemeente Veghel
Structuurvisie en 
herontwikkeling centrum 
Zijtaart
Strootman 
Landschapsarchitecten,  
Leenders Architecten

Weesp

37
Blauwhoed Eurowoningen
Leeuwenveld 2
LEVS architecten, VLUGP 
Stedebouw & 
Landschapsarchitectuur

Weiwerd

38
Groningen Seaports
Brainwierde Weiwerd
West 8

Westland

39
Gemeente Westland
Poelzone
LOLA Landscape Architects, 
Waalpartners

Illustratieverantwoording projectenlijst (nummers verwijzen naar het projectnummer) 
3D Partners, Moergestel 20; Aerophoto-Schiphol 5; Sander Baks Fotografie 3; Dick van den Berge 6;  
Marcel van der Burg 37; Buro Lubbers 1; Harry Cock 19; Dorpshuis Zijtaart 42; DSO Den Haag 15; Ossip van Duivenbode 22; 
Gemeente Gemert-Bakel / foto Emil Uriot 21; Gemeente Holland Kroon 16; Gemeente Peel en Maas 28; Gemeente 
Tilburg / foto Ton de Rooij 35; Groningen Seaports 38; H+N+S landschapsarchitecten 27; Thea van den Heuvel 11;  
Inge Hondebrink 10; Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 41; Cas van Horck 12; Kees Hummel 36; 
Kempenhaeghe 34; Pieter Kers 26; Luuk Kramer 25; Kunstvereniging Diepenheim 18; LOLA Landscape Architects 39; 
Michel Mölder 8; Provast 31; Anne Reitsma 33; Remco Remeijer Photography 14; Peter Schmidt 30; Scouting Nederland 40; 
Stijnstijl Fotografie 29; Topshot.nl 2; Renate Verheijen 9; Volkshuisvesting Arnhem 13; Maarten van der Wal 4; 
Waterschap Hunze en Aa’s 32; Waterschap Vechtstromen en Gemeente Hardenberg 23; Martijn van Wijk 7;  
Your Captain Luchtfotografie / foto Paul de Kort 24; Erwin Zijlstra 17



De Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, is een initiatief van de ministeries van 
Infrastructuur en Milieu; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenstelling Olof Koekebakker, Ingrid Oosterheerd
Beeldredactie Ingrid Oosterheerd
Redactie, juryrapport en beschrijving projecten Olof Koekebakker
Tekstcorrectie Els Brinkman
Documentaire Marlies Huitink / HMG
Organisatie Projectbureau Gouden Piramide  /  André Mol en Saskia Voest
Ondersteuning Atelier Rijksbouwmeester en Architectuur Lokaal
Vormgeving Katja Hilberg
Druk Graphius

Beeldverantwoording (nummers verwijzen naar de pagina’s) 
Sepp Bader 85o; BDP.Khandekar 163ro; Gerard van Beek Fotografie 137b; Nico Bick 73; Bing Maps 67b; Niki Boomkens 157b; 
Joep Boute en Peter Schmidt 143b; Marcel van der Burg 112b; Harry Cock 91, 94, 95, 96, 97b; Copijn 145o; DTO 115o, 116, 118, 
119; Ossip van Duivenbode 143o, 164, 165, 166; Maarten Feenstra 128o; Gemeente Almere 127ro; Gemeente Arnhem 115b; 
Gemeente Hof van Twente 85b; Gemeente Leeuwarden 133lm, 137o; Gemeente Rotterdam 139o; John Gundlach – Flying 
Holland 109b; Groenservice Zuid-Holland /foto Erick Fecken 148, 149; De Heerlijckheid Diepenheim 83, 89; Inge Hondebrink 
117; Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 145b, 146, 147; HOSPER landschapsarchitectuur en stede-
bouw 133lo/r; IPKW 62-63, 67o, 68rb, 71l; Jean-Pierre Jans 159; JW Kaldenbach Photography 68ro, 71ro; Kempenhaeghe 151; 
Pieter Kers 134, 135, 136; Michel Kievits 140b; Rik Klein Gotink fotografie 87o, 88b/m; Luuk Kramer 80, 81b/lo; Sjef Krijns 
155b/m; Kunstvereniging Diepenheim 86, 87b, 88o; Kustwerk Katwijk 77o, 79; Martien Lathouwers 77b; LEVS architecten 
109o, 110, 111, 112o, 113; MBW Architecten 121o, 122, 125o; Sabine Metz 68lb, 70; Richard Mulder 121b; Jeroen Musch 65; 
Adrienne Norman 128b/m, 129, 130, 131; Okra landschapsarchitecten 78; OMA 127lo; OnSite Photography 81ro; Michael 
van Oosten 69; Ingrid Oosterheerd 68lo, 75; Henk Pluijm 152, 153, 154, 155o; Remco Remeijer Photography 123, 124, 125b; 
Peter Schmidt 139b, 140m/o, 141; Slagboom en Peeters luchtfotografie 133b; Space&Matter 157o, 158; Staatsbosbeheer 
93b/m; Strootman Landschapsarchitecten 93o, 97m/o; TeamCS 142; Topshot.nl 127b; We Love The City 101o; Luuk Wiehink 
71rb; Martijn van Wijk 160, 161; Jurn de Winter 72b; Ymere 163b/lo; Ymere / foto Marjolein Hofstede 167; Erwin Zijlstra 99, 
101b, 102, 103, 104, 105

Foto omslag Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, Nico Bick

Het portret van de jury (p. 38) is van Valerie Kuypers. De portretten van de vijf genomineerd opdrachtgevers (p. 55 – 59) 
zijn van Merlijn Doomernik. Ze zijn het resultaat van een speciale foto-opdracht verleend door het Projectbureau  
Gouden Piramide. De foto’s van de jurering zijn van Ingrid Oosterheerd (p. 41b/lo, 42, 45m/o, 46, 51), Saskia Voest (p. 41ro, 
45b, 49b) en Jos Stöver (p. 49o).
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De beschrijving en de vermelde gegevens van de gepubliceerde projecten zijn gebaseerd op het materiaal zoals dat  
door de deelnemers aan de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2015, is ingezonden. 
Uitgever, redactie en organisatie zijn niet verantwoordelijk voor later gebleken onjuistheden of foute dan wel  
onvolledige vermelding van gegevens over de projecten van de inzenders.



Goede gebiedsontwikkeling kan niet zonder goed opdrachtgeverschap. Daarvoor zijn opdrachtgevers 
nodig met visie, gedrevenheid, vakmanschap en volharding. Om inspirerend opdrachtgeverschap te  
stimuleren, wordt jaarlijks de Gouden Piramide uitgereikt. In 2015 is het thema gebiedsontwikkeling.  
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van de Rijksadviseur Landschap  
en Water. 
 In dit boek worden de winnaar en de vier overige genomineerden gepresenteerd, met inbegrip van 
het oordeel van de jury. Uit het brede palet van genomineerden blijkt dat aan elk van hen een ander 
soort ruimtelijke opgave is verbonden. Naast de vijf genomineerden worden nog tien inzendingen 
gepresenteerd die het volgens de jury waard zijn om onder de aandacht te worden gebracht. Vier essays 
gaan aan het juryverslag vooraf: over de condities voor ruimtelijke kwaliteit, over de vraag in hoeverre 
de overheid nog de regie heeft, over cocreatie als antwoord op krimp, en over de Nederlandse praktijk  
in vergelijking met gebiedsontwikkeling in de ons omringende landen.


