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Voorwoord
‘Bestendige vooruitgang’. Dat waren voor mij twee belangrijke woorden uit de Troonrede van 
dit jaar. Het herstel van onze economie en dus ook de bouwsector zet in 2016 steviger door. 
Goed nieuws voor heel veel mensen en bedrijven. Maar ook goed nieuws voor de complexe 
ruimtelijke opgaven waarvoor wij staan. Een gezonde economie maakt dat we sterke, slimme 
en snelle antwoorden kunnen vinden op ingewikkelde vraagstukken.
 Opdrachtgever zijn in een steeds veranderende (ruimtelijke) omgeving vraagt nogal wat. 
Iedereen wil wonen en werken in een prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Om dat te 
realiseren is een nieuwe benadering nodig, want ook onze opgaven veranderen. Denk aan de 
overgang naar duurzame energie, het stimuleren en toepassen van slimme en schone mobiliteit 
of het klimaatbestendig maken van ons land; alle zijn noodzakelijk en ingrijpend. Opgaven als 
deze vragen oplossingen die dwars door bestuurslagen, schaalniveaus en sectoren heenlopen. 
En ze vragen van ons om te anticiperen op en ruimte te geven aan nieuwe technologische 
ontwikkelingen, zoals de zelfrijdende auto, en nieuwe technieken, zoals de waterpleinen die 
bijdragen aan een klimaatbestendige stad.
 Een goede balans tussen flexibiliteit, creativiteit, rolvastheid en gezamenlijkheid is daarbij 
cruciaal. Het vinden van die balans maakt ons werk niet alleen complex, maar ook boeiend  
en uitdagend. 
 Willen we gezamenlijk die uitdagingen aangaan dan zijn nieuwe vormen van opdracht
geverschap nodig. Ik wil daar ruimte aan geven en de samenwerking zoeken. Soms werken 
we als rijksoverheid samen in allianties, soms treden we alleen op als participant, soms als 
verbinder van partijen, maar altijd in samenwerking. Met andere overheden, kennisinstellingen 
en maatschappelijke partners werken we aan het creëren van slimme en gezonde steden.  
Dat betekent: gezonde lucht, afname van geluidshinder, het verminderen van onze klimaat
voetafdruk en het behoud van natuurschoon en biodiversiteit binnen en buiten de stad.  
Zo werken we in Utrecht samen met de gemeente en de provincie in een Living Lab. Daarin 
willen we de leefkwaliteit verbeteren en bijdragen aan een gezonde stad, bijvoorbeeld door 
het stimuleren van schone en duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en een duurzaam 
gebruik van energie en grondstoffen. 

Goed opdrachtgeverschap is de basis voor duurzame en breed ondersteunde oplossingen met 
een hoge kwaliteit. Ontwerp helpt daarbij als instrument voor het vinden van antwoorden op 
de ruimtelijke opgaven van vandaag en morgen. De kracht van ontwerp ligt in het verbeelden 
en verbinden. Het verbeelden draagt bij aan het vaststellen van de opgave en de oplossing. 
Ontwerp heeft ook het vermogen te verbinden; belangen, schaalniveaus, strategie, uitvoering, 
et cetera. Kortom, ontwerp als instrument maakt een integrale, samenbindende en innovatieve 
aanpak mogelijk. 



 De Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020, die het kabinet nog dit jaar zal presenteren, 
benadrukt het belang van effectieve en concrete ontwerpen bij de opgaven waar Nederland 
voor staat. Met als doel door goed opdrachtgeverschap kwaliteit te realiseren en inspirerende 
voorbeelden te krijgen van de inzet van ontwerp. 
 De interessante essays in dit boek sluiten goed aan bij dit thema. Een ervan gaat over de nog 
wankele basis van het opdrachtgeverschap in de veranderende wereld van het zorgvastgoed, 
een ander roept opdrachtgevers op tot durf en daadkracht nu er weer betere tijden zijn aange
broken. 

Precies zestig inzendingen kwamen dit jaar binnen voor de ronde Architectuur van de  
Gouden Piramide, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Een wat minder hoog 
aantal dan we gewend zijn. Nu we de economische wind weer in de rug hebben is er gelukkig 
weer volop nieuwe energie in de bouwwereld, al is wel duidelijker geworden dat Nederland 
meer en meer een land is van diversiteit in dynamiek. Dat lijkt zich af te spiegelen in de inzen
dingen die grotendeels uit de Randstad, Gelderland en NoordBrabant komen. Lag het aantal 
inzendingen wat lager dan voorheen, de kwaliteit is er zeker niet minder om. Volgens de jury 
is die van een heel goed niveau en is er veel variatie in opdrachtgeverschap en aard van de 
ingezonden projecten. Renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen vormen een 
belangrijk aandeel. Collectief en particulier opdrachtgeverschap – behalve wonen ook gericht op 
andere bestemmingen – worden meer zichtbaar. Een aantal jaar geleden waren initiatieven van 
onderop, transformatie en inzet op duurzaamheid nog uitzonderingen. In korte tijd blijken 
dergelijke projecten al veel gangbaarder te zijn geworden.
 De jury heeft onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester uit de zestig inzendingen 
vijf opdrachtgevers geselecteerd voor een nominatie. Opdrachtgevers die ieder voor een  
specifieke opgave een uitzonderlijke goede prestatie hebben neergezet. Inventiviteit,  
verbeeldingskracht en maatschappelijke meerwaarde gaan in hun projecten hand in hand. 
 Met de grootst mogelijke meerderheid heeft de jury bepaald dat de stichting Xenia met 
het hospice voor jonge mensen de winnaar is van de Gouden Piramide 2016.
 Mede namens mijn collega’s, de ministers 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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 Gedeeltelijk verplaatst het publieke leven zich naar de digitale wereld, zonder herkenbare 
ruimtelijke ontmoetingsplekken – de Pokémon Gojagers die de straten deze zomer bevolkten 
veranderen daar weinig aan. Ook de digitalisering van het sociale leven draagt bij aan de 
homogenisering. Wie de juiste apps heeft, weet zelfs in de meest onbekende stad moeiteloos de 
gelegenheden te vinden die het beste bij het eigen sociaalculturele profiel passen. Zo erodeert 
stapsgewijs de vanzelfsprekendheid van de stedelijke interactie en rijst de vraag welke gemeen
schappelijke waarden en ervaringen er dan nog over zijn. Wat is de kracht van een samenleving 
als de werelden van verschillende bevolkingsgroepen steeds meer van elkaar afdrijven?

De voorbeeldfunctie van rijksvastgoed

De erosie van het publieke domein is een van de tien onderwerpen die ik heb geadresseerd in 
mijn Agenda van de Rijksbouwmeester.6 De rijksoverheid heeft daar zelf een belangrijke rol in, 
niet alleen als contractpartner in city deals of via ondersteunende beleidsprogramma’s, maar 
ook als vastgoedeigenaar. Het Rijk kan een voorbeeldfunctie op zich nemen door het openbare 
karakter van rijkspanden te versterken. Binnen de gebouwen door meer ruimtes publiek  
toegankelijk te maken, buiten de gebouwen door betrokkenheid bij de inrichting van het 
openbare gebied. Het Rijk wil bovendien 22 procent van zijn vastgoedbezit afstoten. Dat brengt 
een verantwoordelijkheid met zich mee om het publieke karakter van deze gebouwen en  
hun omgeving te versterken. 
 Alle rijkspanden zijn gebouwd of verworven met publieke middelen en met een maat
schappelijk doel. Dat gegeven hoort mee te wegen bij beslissingen over restauratie, hergebruik 
of afstoot. Als er kansen liggen om de maatschappelijke betekenis van zo’n gebouw te vergroten, 
zonder onder de marktwaarde te verkopen of te verhuren (want verkapte staatssteun is  
verboden), is de overheid het aan haar stand verplicht om ze te benutten. Die mogelijkheden 
komen voort uit het pand zelf, maar ook uit de context waarin het functioneert, ruimtelijk  
en sociaalcultureel. Het is belangrijk om met de gemeente, omwonenden en andere betrok
kenen in dialoog te gaan over hun wensen en ambities. De dynamiek rond een vrijkomend 
departementsgebouw in Den Haag is een heel andere dan die van een kazerne in een krimpregio, 
maar beide vertegenwoordigen kansen en waarden voor de lokale bevolking. 
 Een voorbeeld is de omgeving van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vlak achter station 
Den Haag Centraal. Tijdens de restauratie van het Binnenhof, die naar verwachting start in 2020, 
zal het parlement daar waarschijnlijk tijdelijk zijn intrek nemen. Ernaast staat het complex  
van de Koninklijke Bibliotheek (KB) met het Nederlands Letterkundig Museum, dat toe is aan 
renovatie. Er zijn plannen om verderop een woontoren en een hotel te ontwikkelen.
 Als voetgangersroute of verblijfsgebied is dit ‘CSkwadrant Oost’ een dissonant in zijn 
omgeving. Het station zelf is vernieuwd, omliggende bebouwing ook en op het voorplein komt 
een nieuw hoogbouwcomplex. De in Den Haag geliefde dierenweide Koekamp ligt ertegenover. 
Die kwaliteiten moeten een rol spelen bij de vernieuwing van het CSkwadrant Oost zelf.  
Met een nieuwe en aantrekkelijke looproute gaat bovendien de verbinding van de stations
omgeving met de woonbuurten en het zakencentrum van het Bezuidenhout met sprongen 
vooruit. Vanuit dat wijdere perspectief blijkt dat een betere openbare ruimte rondom de KB en 
Buitenlandse Zaken niet alleen het gebied zelf versterkt, maar ook kan leiden tot een grotere 
betekenis van andere publieke ruimtes in de omgeving. Dat lukt niet als iedereen, los van 
elkaar, op zijn eigen perceel aan de gang gaat. Alleen in het grotere verband ontstaan kansen 
om essentiële kwaliteiten toe te voegen.

In het jaarlijkse World Happiness Report heeft Nederland een vaste positie in de toptien van 
gelukkigste landen.1 Maar dat geluk is niet gelijk verdeeld. Een op de negen kinderen in 
Nederland groeit op in armoede.2 Studies van het CBS laten zien dat hoogopgeleiden de 
grootste kans op een hoge kwaliteit van leven hebben. De geografische afbakening tussen 
deze bevolkingsgroepen is niet altijd scherp. Toch is er wel degelijk een direct verband met  
de ruimtelijke opbouw van de stad. Volgens Jaap Seidell, gezondheidswetenschapper aan de 
Vrije Universiteit, zijn bewoners van AmsterdamNieuwWest gemiddeld vijftien jaar korter 
gezond dan die van AmsterdamZuid, één kilometer verderop.3 Er tekent zich in Nederland 
een onderklasse af die stelselmatig buiten de boot lijkt te vallen. 
 Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt in het rapport Gescheiden werelden dat 
deze tweedeling steeds manifester wordt: ‘De gelegenheden voor sociale vermijding nemen 
toe, terwijl tegelijkertijd de krachten die menging bevorderen in sterkte lijken af te nemen.’4 
Netwerken hebben de neiging om homogener te worden, blijkt uit het rapport, zeker in  
verhouding met de tijd van de verzuiling toen familie en religie het sociale netwerk voor een 
groot deel bepaalden. De economische ontwikkeling versterkt deze tendens. De arbeidsmarkt 
groeit aan de bovenkant en aan de onderkant. Het zijn vooral de banen in het middensegment 
die ten prooi vallen aan robotisering en automatisering.5 Hoe met deze toenemende tweedeling 
moet worden omgegaan, vormt een van de meest urgente vragen van onze tijd.

Elementaire ontmoetingen

In een samenleving die met toenemende tegenstellingen te maken heeft, neemt het belang 
van de publieke ruimte nog verder toe. Een goed functionerende publieke ruimte is niet alleen 
formeel openbaar, maar is ook feitelijk een gedeelde ruimte. Vooral stedelijke centra zijn van 
oudsher de plekken waar de ontmoeting plaatsvindt. Vluchtige contacten, uitgewisselde blikken, 
spontane grappen. Interactie verruimt het wereldbeeld. Zonder deze elementaire ontmoetingen 
is een samenleving geen samenleving. 
 Van oudsher hebben Europese steden een sterk publiek karakter, met hun rond kerk en 
marktplein gegroeide kern. Veel meer in elk geval dan Amerikaanse steden, gegroeid langs 
straten, waar shopping malls, campussen en zakencentra stelselmatig naar de rand van de stad 
zijn getrokken en werelden op zichzelf werden, met de parkeerplaats als entree. Maar ook in 
Europa verschijnen steeds meer filters in het publieke domein, en Nederland is daar geen  
uitzondering op. Wie de uitcheckpoortjes van een NSstation is gepasseerd, komt terecht in 
een stad waar steeds meer publieke functies achter controlepoortjes verdwijnen. Uitsluitings
mechanismen zijn overal werkzaam, zichtbaar of onzichtbaar. Fysieke winkels overleven 
alleen als ze duidelijk afgebakende doelgroepen bedienen – het failliet van Vroom & Dreesmann 
staat voor de marginalisering van het middensegment. Zelfs scholen en sportverenigingen 
zijn niet meer de instituties van integratie die ze ooit waren.

De ongefilterde stad
Floris Alkemade
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instituut van House of Denim), of lopen zonder zo’n helder doel rond in de passage, gewoon 
omdat het er mooi is en aangenaam. Door het commerciële denken en programmeren niet 
dominant te maken, is er een bijzonder levendig complex ontstaan dat niet alleen De Hallen 
zelf, maar ook een flink stuk van de buurt eromheen heeft weten op te waarderen.
 De Markthal heeft een commercieel programma dat gebaat is bij drukte. Ontwikkelaar 
Provast is erin geslaagd om een heel nieuwe typologie te ontwikkelen, waarbij de appartementen 
een hal vormen die een groot gemeenschappelijk openbaar gebied aan de stad toevoegt.  
Ten opzichte van de aanpalende buitenmarkt is de Markthal nadrukkelijk op een ander, meer 
koopkrachtig publiek gericht, maar de emblematische waarde is zo sterk dat het complex wel 
degelijk voor iedereen in de stad betekenis heeft. 
 Beide projecten, de Markthal en De Hallen, trekken nieuw publiek naar de buurt. Binnen én 
buiten het pand vermengt dat zich met het vanouds aanwezige publiek, dat op de naburige 
buitenmarkten afkomt. Dat maakt nieuwsgierig naar de betekenis op langere termijn. Zullen 
hiermee segregatielijnen in de stad verflauwen, en dragen de projecten daarmee bij aan een 
omkering van de eerder geconstateerde erosie van het publieke domein? Dat zou een prachtig 
resultaat zijn. Of zullen ze de aanzet zijn tot een proces van gentrification dat de segregatielijnen 
in de stad eerder doet verschuiven? Ook bij De Hallen Amsterdam bestaat dat risico, gezien de 
eerdere ontwikkeling van soortgelijke oude stadswijken rondom het centrum. Dat risico laat 
zich definiëren als een vervolgopgave. Het moge duidelijk zijn dat die de mogelijkheden van de 
individuele ontwikkelaar te boven gaat. Het is een planologische en stedenbouwkundige opgave 
bij uitstek op het niveau van stad en stadsdeel, waarop gemeenten nog altijd aanspreekbaar zijn. 

In de ogen kijken

Een ‘samenleving’ laat zich onderverdelen in bevolkingsgroepen, maar ‘samen leven’ gaat 
over het verband tussen individuen en het grotere geheel. Over personen met een gezicht, 
met een naam en met ambities in het leven. Een gedeelde publieke ruimte nodigt uit om een 
ander niet zozeer als representant van een of andere bevolkingsgroep te zien, maar als eigen 
persoonlijkheid. Dit is de ontmoeting die we moeten opzoeken. Angst voor geweld, vernieling 
en intimidatie mag niet de beslissende factor zijn, want daardoor drijven bevolkingsgroepen 
juist verder uit elkaar. 
 De zoektocht naar nieuw publiek domein die opborrelt uit de inzendingen voor de 
Gouden Piramide is uiterst bemoedigend. Werkelijk publieke ruimten vormen een wezenlijk 
onderdeel van een ongefilterde stad. Meer dan vroeger moet daar bewust werk van worden 
gemaakt. Het cultiveren ervan, het zoeken naar nieuwe en eigentijdse vormen, is urgent.  
Het is goed te constateren dat die urgentie wordt gevoeld, zowel onder ontwerpers als onder 
hun opdrachtgevers.

Floris Alkemade is architect, stedenbouwkundige en directeur van architectenbureau FAA. Sinds september 2015 is  
hij Rijksbouwmeester.

 Samen optrekkend met de stad Den Haag heb ik KCAP Architects&Planners gevraagd om een 
stedenbouwkundige visie voor het CSkwadrant Oost te maken. Het is een van de ambassadeurs
projecten waarmee ik als Rijksbouwmeester voorbeelden wil stellen voor de ontwerpopgaven 
die ons de komende jaren te wachten staan. Eén conclusie wil ik naar voren halen: als je zo’n 
gebied van alle kanten aanvliegt, en als er een motor is zoals de tijdelijke verhuizing van het 
parlement, dan zijn mensen enthousiast te krijgen om zich op gedeelde belangen te richten. 
Dan neemt de bereidheid toe om over kavelgrenzen heen te kijken en het eigen project te  
verknopen met dat van anderen. Geredeneerd vanuit ideeën, beelden en vooruitzichten wordt 
veel mogelijk. Kijk naar het gebouw en zijn omgeving, de kansen die er liggen, en vanuit die 
logica naar realisatiemogelijkheden. Dan blijkt de waarde van het gebied op langere termijn 
zodanig te kunnen toenemen dat het gedeelde belang profijtelijker wordt dan het eigenbelang. 

Vernieuwde gemeenschappelijkheid

Het is goed om te merken dat veel inzendingen voor de Gouden Piramide juist het publieke 
domein op de een of andere manier versterken. We treffen passages aan, publiek gemaakte 
hallen en bijzondere programmatische combinaties. De behoefte om ‘ontmoeting’ op voort
durend nieuwe manieren mogelijk te maken, is blijkbaar meer dan een onderstroom, al door
breekt het niet altijd de eerdergenoemde scheidslijnen naar inkomen, opleidingsniveau of 
culturele oriëntatie. Zonder dat er sprake was van een vooropgezette bedoeling, blijkt dat de 
vijf genomineerde opdrachtgevers met hun project staan voor vijf vormen van vernieuwde 
gemeenschappelijkheid. 
 Xenia, CONO en Kleiburg doen dat heel specifiek. Xenia gunt jonge terminale patiënten 
een plek midden in het stedelijke leven, in plaats van onzichtbaar aan de rand van de stad. 
Het is een heel moeilijk maar uiterst integer programma, dat ver afstaat van de commerciële 
overwegingen waarmee de binnensteden doorgaans geprogrammeerd worden. De locatie en de 
architectuur maken het hospice zichtbaar en stimuleren participatie en interactie – voorwaarden 
voor een vernieuwde gemeenschappelijkheid. 
 De kaasmakerij van CONO is een totaal andere ontwikkeling, waarbij voedselproductie op 
het platteland zichtbaar en bereikbaar wordt gemaakt. In plaats van een anonieme bedrijfshal 
die de hedendaagse voedselproductie zo vaak verbergt, is hier met trots en aandacht een 
gebouw neergezet dat zich overtuigend weet te voegen in een polderlandschap met wereld
erfgoedstatus.
 DeFlat Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmermeer ontwikkelt een andere vorm van gemeen
schappelijkheid, juist in een flat die decennialang emblematisch was voor het verlies van  
de menselijke maat. Het grootschalig centralistisch denken en plannen is ingeruild voor de 
individuele aanpak, een bottomup werkwijze die onvermoede kwaliteiten heeft toegevoegd. 
Onderlinge solidariteit in de flat wordt opgewekt door het gemeenschappelijke gevoel het 
heft in eigen hand te hebben. Met een omtrekkende beweging lijkt zo het idealistische 
gedachtegoed uit de jaren zestig alsnog ingevuld te worden. 
 Het meest expliciet in hun ambitie om publiek domein toe te voegen, zijn De Hallen 
Amsterdam en de Markthal in Rotterdam. Interessant is het verschil in aanpak. De Stichting 
TROM van De Hallen laat de sociale agenda doelgericht meewegen in de beslissingen over 
ontwikkeling, verhuur en beheer. Het aanbod trekt een publiek dat zich laat verleiden door 
creatieve, culinaire en culturele kwaliteit. Dat publiek treft daar bewoners uit de buurt en de wijk, 
ook degenen die minder te besteden hebben. Zij zijn actief in het beheer, komen af op specifieke 
voorzieningen (bijvoorbeeld aangeboden door de openbare bibliotheek of door het opleidings

 1   J. Helliwell, R. Layard en J. Sachs, World Happiness Report 2016, Update (Vol. I), New York: Sustainable Development 
Solutions Network, 2016.

 2  M. Steketee e.a., Kinderen in armoede in Nederland, Den Haag: de Kinderombudsman, 2013. 
 3  Interview met Jaap Seidell op www.vu.nl/nl/Images/Seidell_interview_tcm289-321415.PDF.
 4  M. Bovens, P. Dekker en W. Tiemeijer (red.), Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen 

in Nederland, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2014.
 5  W. van den Berge en B. ter Weel, Baanpolarisatie in Nederland, Den Haag: Centraal Planbureau, 2015.
 6  De agenda van de Rijksbouwmeester, Den Haag: Atelier Rijksbouwmeester, 2016.
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‘Een architect levert een gebouw nooit gaaf af’, zegt de architect Van Marle in de roman 
Bloesemtak van F. Bordewijk. ‘Het is gloednieuw, en de nieuwheid, deugd bij een machine, 
is de fout van een gebouw. Men moet kunnen vooruitzien hoe een gebouw zou zijn als het 
klimaat er de laatste hand aan gelegd had.’ Van Marle werkt aan het ontwerp voor een 
kerk en wentelt zich in de onzekerheid over zijn eigen vermogens als architect. 

Zoals de nieuwheid van een gebouw volgens Van Marle de fout van een gebouw is, zo is de 
nieuwheid van een wijk de fout van een wijk, of in het geval van Almere: de stad. We streven 
niettemin naar het creëren van ruimtelijke kwaliteit, die zich bij voorkeur zo snel mogelijk 
openbaart. Wat kwaliteit is werd lange tijd vastgelegd in contracten, afspraken, bestemmings
plannen, visies en beeldkwaliteitsplannen. De innerlijke onzekerheid van de architect,  
de stedenbouwer, de planoloog, de bestuurder werd zo met voetnoten toegedekt. 
 Mede onder druk van de crisis is het denken over ruimtelijke kwaliteit, of op zijn minst hoe je 
dat zou moeten bereiken, opgeschoven. De factor tijd is belangrijker geworden en het scheppen 
van voorwaarden waarin kwaliteit kan ontstaan, lijkt centraal gekomen. In het discours 
althans. In een tijd waarin alles in beweging lijkt, zoekt immers ook de ruimtelijke ordening 
naar haar bestaansrecht. Te midden van financiële instabiliteit, demografische verandering, 
technologische disruptie en op drift geraakte volkeren doen blauwdrukken nu eenmaal wat 
bespottelijk aan. Het idee dat planners zouden weten wat goed is voor de burger werd tot 
absurdisme en de totale overgave aan de onzekerheid over het eigen kunnen bleek plots een 
wenkend perspectief. Zo werd de verwarringsplanologie geboren, en werd het kroost na 
geboorte uiteindelijk in de schoot van de burger geworpen. Die kon immers zelf zijn omgeving 
het beste vormgeven.

Ruimte om te experimenteren

In Buiksloterham heeft die verwarring zijn beslag gekregen. Wie vanaf Amsterdam Centraal  
de pont naar Noord neemt, ziet aan beide zijden van het IJ bouwkranen uittorenen boven het 
oude en het nieuwe Amsterdam. Waar Bordewijk het IJ in 1955 nog omschreef als ‘een zo 
machtige barrière dat er een vervreemd Amsterdam aan de overkant begon’, zijn de oevers nu 
dermate sterk in ontwikkeling dat het water steeds meer een element is dat de stad aaneen heelt 
in plaats van verdeelt. Waar de zuidelijke oevers al decennia het domein zijn van bouwvakkers, 
zijn deze nu ook in groten getale neergestreken aan de noordelijke – en lokaal bewierookt als 
de zonnige – zijde van het water.
 Dwalend door Buiksloterham vult de lucht zich met klanken uit radio’s, het gebonk van 
heipalen en kreten van gestage vooruitgang. Waar de steigers zijn verdwenen, is een nieuw 
landschap ontstaan dat zich niet gemakkelijk laat vergelijken. De transformatie van bedrijven
terrein naar stadswijk voltrekt zich voor je ogen. Tegen een bouwmarkt aangeplakt staat een 
rijtje woningen waarvan elk huis zijn bestaansrecht lijkt te bevechten. Iets verderop zijn tussen 

Bouwen met flair
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bedrijfsloodsen al even expressieve gebouwen verrezen waarin gewoond en gewerkt wordt. 
Weer iets verderop doen op het land geplaatste schepen dienst als kantoorruimte. 
 Toen de bouw op zijn gat lag, kregen zelfbouwers, al dan niet in collectief, hier volop de 
ruimte om te experimenteren. Het gevolg is een gebiedsontwikkeling waarbij conventies over 
hoe gebiedsontwikkeling eigenlijk werkt op hun kop worden gezet. Zowel programmatisch 
als procesmatig is het fluïde. Het gebied wordt door een veelvoud aan partijen tot ontwikkeling 
gebracht, in een veelvoud aan vormen, met een pluriformiteit aan gezamenlijke en individuele 
doelen. De rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer lopen daarbij niet zelden in elkaar 
over. Ook de traditionele partijen die zich in de ontwikkeling van Buiksloterham mengen, 
zoeken naar nieuwe vormen om de veranderde positie van de eindgebruiker recht te doen en 
op een andere manier kwaliteit toe te voegen aan het gebied. In plaats van dicterend zijn ze 
hier volgend – vooralsnog.
 Gebieden als Buiksloterham bieden een dankbaar bedevaartsoord op lome zondagen. 
Genoeglijk vergaap ik me aan de ontluikende stad. Aan de kassen die woningen blijken,  
schepen die kantoren zijn, kroegen van sloopafval en flats van hout. Ik verwonder me over  
de innovativiteit van bouwers, de frisse ideeën over stadsontwikkeling en de aangename chaos 
die de verstrengeling van oud en nieuw teweeg heeft gebracht. Buiksloterham is daarmee  
een toonbeeld van hoe de afgelopen jaren door velen de toekomst van gebiedsontwikkeling 
is geformuleerd: lokaal gedreven, kleinschalig, duurzaam, gemengd en langzaam. Ruimtelijke 
kwaliteit als een spel met tijd en diversiteit.

Verhitte woningmarkt

Toch bekruipt me op de terugweg, wanneer ik fietsend door de stad laveer die als een woud van 
torenkranen is, een ongemakkelijk gevoel. Buiksloterham ontkiemde in een tijd van verregaande 
en noodgedwongen ontspanning. Amsterdam groeit echter al een tijd met meer dan tienduizend 
inwoners per jaar, en de woningmarkt is dermate verhit geraakt dat de stad fors inzet op 
woningbouw om die groei te kunnen accommoderen. De plannen buitelen over elkaar heen. 
De hoogte wordt gezocht, evenals de krapte. Woontorens vol kleine appartementen rollen 
van de tekentafels. De heipalen gaan de grond al in voor een huurder of koper is gesignaleerd – 
althans, iemand anders dan een belegger. Zorgen ontstaan over het opofferen van groen,  
van diversiteit en van gekoesterde stadscultuur. De idealen van de nieuwe gebiedsontwikkeling 
lijken op veel plekken vooral nog met de mond beleden. En daar waar ze wel in uitvoering 
worden gebracht, komen ze steeds meer onder druk te staan – ook in Buiksloterham. De kwaliteit 
van de oplossing dreigt onder het gewicht van de opgave te bezwijken. 
 Het zijn discussies die vertrouwd klinken. En al even vertrouwd is de aanzwellende roep 
om de weilanden in te trekken en daar de bouwketen op te stapelen. Niet alleen rond 
Amsterdam, maar ook rond de andere grote groeisteden. Weg van het complexe binnenstede
lijke bouwen, weg van de rode contouren die de steden verstikken. 
 Deze laatste discussie werd aangewakkerd door de G32, het netwerk van stedelijke 
gemeenten, maar net als rond de eerder oplaaiende discussie over de kwaliteit van de kust rijst 
hier weer de vraag: wie heeft hierin nu eigenlijk het voortouw? Ruimtelijke ordening is zodanig 
gedecentraliseerd dat er blijkbaar geen natuurlijke plaats meer is voor fundamentele discussies 
over ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. En wanneer de NEPROM in haar visie 
Ruimte maken voor het Nationaal Geluk de Rijksoverheid oproept om weer de regie over  
de ruimte te nemen, kunnen we gerust stellen dat de verwarringsplanologie tot volledige 
wasdom is gekomen. 
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 Even vraag ik me al fietsend af of we verblind zijn geraakt door het glimmende object in 
de hoek van de kamer – de zelfredzame burger met zijn spontane stedenbouw – en vergeten zijn 
dat ook de rest van de kamer onze aandacht behoeft. Omdat de rommel zich opstapelt, het 
tapijt versloft, en er nog meer mensen in het huis wonen of willen wonen, met conflicterende 
behoeftes en belangen. 

Land van verschillende snelheden

Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit staat niet op zichzelf, maar is in het beste geval een 
resultante van het streven om antwoorden te formuleren op sociaalruimtelijke opgaven.  
Zo verenigt het project Ruimte voor de Waal op sublieme wijze een antwoord op het water
vraagstuk met een ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor Nijmegen. De afgelopen jaren leek echter 
het idee post te vatten dat de grote opgaven achter ons liggen. Dat ons land wel af is, onze 
steden wel voltooid en we slechts dat hoefden te verbeteren wat al bestond. Dat was dan een 
luchtspiegeling. De opgaven zijn talrijk, maar met lokaal zeer verschillende consequenties. 
 Ergens buiten Amsterdam ziet de werkelijkheid er anders uit. De bouwhausse in de  
hoofdstad staat in schril contrast tot de dynamiek van sommige middelgrote steden waar  
binnensteden leeglopen en ontwikkeling stagneert. En waar de grote steden groeien, krimpt 
ons land voorzichtig langs de randen. Van de Zeeuwse vlaktes tot de Groningse velden.  
Waar de ruimtelijke kwaliteit aan de ene kant wordt bedreigd door schaarste, wordt ze aan  
de andere kant bedreigd door leegte. Nederland wordt in toenemende mate een land van  
verschillende snelheden, waarin ook de sociale en economische tegenstellingen toenemen. 
 Groei, krimp, ongelijkheid, leegstand, migratie, klimaatadaptatie, robotisering. Er is een 
rijkheid aan opgaven met ruimtelijk uiteenlopende en soms paradoxale gevolgen. Dit alles 
begeleid door een dreigend koor dat zich onder aanvoering van Adriaan Geuze beklaagt over 
de verrommeling van het landschap. Het streven om een kwalitatief antwoord te vinden op 
die opgaven zou de basis moeten vormen voor een sterke ruimtelijke ontwikkeling, een basis 
waarop alle partijen hun tenten zouden moeten opslaan om hun ontwerpkracht te bundelen.
 Maar in de nasleep van de crisis is een voorzichtigheid binnengeslopen bij de traditionele 
opdrachtgevende partijen – de corporaties, de ontwikkelaars en vooral de overheden. Terwijl 
deze partijen in de praktijk nog altijd in grote mate de ruimtelijke ordening van ons land bepalen, 
lijken ze bij voorkeur hun eigen rol daarin te ontkennen. Aan visies wagen overheden zich in 
de regel liever niet meer, aan grote plannen evenmin. Komt het niet door afgenomen financiële 
of politieke mogelijkheden, dan komt het wel door de angst zich – wederom – te verslikken in 
de eigen ambities of in de toegenomen complexiteit van de samenleving. En hoewel het 
grootste deel van de bouwproductie nog altijd voor rekening is van traditionele ontwikkelaars, 
lijkt het resultaat daarvan ook die opdrachtgevers zelf nauwelijks te imponeren. Die conclusie 
zou je althans kunnen trekken, kijkend naar het beperkte aantal inzendingen dat zij deden 
voor de Gouden Piramide 2016. Achten zij hun eigen opdrachtgeverschap niet inspirerend 
genoeg? Dat zou, gezien de omvang van de productie die zij leveren, een somber stemmend 
signaal zijn. 

Ruimtes scheppen

De pleidooien van de G32 en NEPROM laten al zien dat over de ontstane situatie ongemak 
bestaat. En ook het manifest van het Jaar van de Ruimte laat zich lezen als een worsteling met 
rollen en prioriteiten. Dat terwijl de opgaven prangend zijn en vragen om oplossingen die niet 

alleen tijdelijk soelaas bieden, maar ook duurzaam kwaliteit toevoegen aan – of terugbrengen 
in – onze steden en ons landschap. Er is dus alle aanleiding om de aanpak daarvan ook als 
overheden en ontwikkelaars bevlogen ter hand te nemen, en om te streven naar inspirerend 
opdrachtgeverschap. Waarbij de burger weliswaar een voorname rol speelt, maar niet kan 
dienen als schaamlap voor het eigen onvermogen. 
 In de roman van Bordewijk acht de architect Van Marle zichzelf niet in staat om met de 
onzekere factoren die zijn ontwerp kunnen beïnvloeden om te gaan. ‘Er bestonden wel zekere 
regels omtrent verkleuringen door de tijd, tonigheid, patina en zo meer, en toch bleef het gissen. 
Men moet een zekere flair bezitten, en die had hij niet. Daarom, dacht hij, is die innerlijke 
onzekerheid, zelfs bij gunstige oordeelvelling, wezenlijk erger dan zekerheid onafhankelijk 
van welk oordeel ook.’ 
 En hoewel de onzekerheden andere zijn dan die van Van Marle, moeten ook ruimtelijke 
opdrachtgevers een zekere flair bezitten waarmee ze die onzekerheden te lijf gaan. Hoe het 
(stedelijk) leven de komende vijftig jaar zal veranderen, kunnen we niet tot in detail uittekenen, 
maar de verantwoordelijkheid in zijn geheel over de schutting van de burger gooien, is een te 
gemakkelijke uitvlucht. Tenslotte is er meer nodig dan een praktisch antwoord op de postzegel, 
maar moeten bij alle opgaven ook vragen worden gesteld over wenselijkheid, rechtvaardigheid 
en kwaliteit van leven op een hoger schaalniveau. Vragen die moeten resulteren in een overheid 
die nieuwe condities schept voor ruimtelijke kwaliteit, en die ontwerpers, ontwikkelaars en 
burgers inspireert om daaraan in wisselende coalities vorm te geven. Om niet in de eerste 
plaats woningen, winkels en kantoren, maar boven alles ruimte te scheppen. Stevig ingebed 
in en gevoed vanuit een lokale context.
 Aan het eind van het boek, wanneer hij door persoonlijk leed getroffen is, vraagt Van Marle 
zich af of hij zich heeft overgegeven aan zinsbegoocheling. ‘Zou het niet het ambacht zijn 
geweest dat in hem sprak, in hem die dermate bezeten bleek van het bouwheerschap dat hij 
bezig was – hij, mens – in diafane stapeling van zeepbellen een architectuur à outrance op  
te trekken van eeuwigheid en onsterfelijkheid?’

Ademruimte

Dit essay moet zich dan ook niet laten lezen als een pleidooi voor een terugkeer naar een 
allesomvattende planning. Het openbreken van de ruimtelijke ordening en het betreden van 
het speelveld door een brede waaier aan nieuwe partijen is een noodzakelijke correctie op  
een periode waarin de toekomst een beheersbaar gegeven was geworden en ruimte voor 
spontaniteit ontbrak. Die hervonden ademruimte moet gekoesterd. Dat ontslaat overheden, 
ontwikkelaars en corporaties echter niet van de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor 
de ruimtelijke kwaliteit in die gebieden waar zij actief zijn. Om de grote onzekerheden van 
deze tijd tegemoet te treden en zonder schroom antwoorden te formuleren op de opgaven 
die voor ons liggen. Om de zoektocht naar die oplossingen te verbinden aan de kracht van  
de lokale gemeenschap. Zodat niet alleen de zelfredzame burger, maar de samenleving als 
geheel wordt gediend. Met de flair waaraan het Van Marle ontbrak, maar die essentieel is  
om de kwaliteit van onze steden en ons landschap te behouden.

Urbanist Kris Oosting verkent met het project Ruimteverkenning de Nederlandse ruimte en schrijft daarover.
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De wereld van de zorg is in verandering. Mensen met een lichte zorgvraag blijven zelfstandig 
wonen, er is steeds meer sprake van ambulante behandeling, huisartsen nemen taken  
van ziekenhuizen over, er bestaat onvrede over het functioneren van verpleeghuizen en  
wie zorg nodig heeft, wil iets te kiezen hebben. Dit alles heeft grote consequenties voor  
het zorgvastgoed.

Woonzorgcentrum ’t Olde Heem in het Groningse Kloosterburen was volgens eigenaar 
Zonnehuisgroep Noord niet meer rendabel. Een deel van de zestig ouderen die daar woonden 
en de nodige zorg kregen, was al vertrokken toen de lokale zorgcoöperatie klooster&buren  
het initiatief nam het complex over te nemen. Door de zorg op een andere manier en zonder 
winstoogmerk te organiseren, hopen de initiatiefnemers dat zij ouderen uit Kloosterburen en 
omliggende dorpen in hun vertrouwde omgeving kunnen houden en de zorg kunnen geven die 
zij nodig hebben. Bovendien wordt met behoud van ’t Olde Heem ook een lokale voorziening 
in stand gehouden, een plek in het krimpgebied waar de dorpsbewoners elkaar kunnen  
blijven ontmoeten.
 Zorgorganisaties trekken zich niet alleen terug in gebieden waar de bevolking krimpt.  
In Amsterdam heeft Cordaan een intentieovereenkomst gesloten met coöperatie ‘de oude 
vossen’. Omdat Cordaan voor een dure transformatie van zorggebouw Nieuw Vredenburgh 
staat, is het geïnteresseerd een deel van het gebouw af te stoten. De oude vossen neemt dan 
de ouderenwoningen over, die ze naar eigen inzicht vormgeven. En mocht zorg nodig zijn, 
dan zijn de medewerkers van Cordaan dichtbij. 
 ’t Olde Heem en Nieuw Vredenburgh zijn maar twee van veel meer nieuwe initiatieven  
die in de zorgsector ontstaan. Zorgcoöperaties, particuliere initiatieven, woongroepen voor 
ouderen, de wereld van de zorg is in beweging. Maar waar komt die verandering vandaan?  
En kan dit soort particuliere initiatieven de leemte vullen die door bezuinigingen ontstaat?

Verzorgingsstaat

Na de Tweede Wereldoorlog is de verzorgingsstaat in rap tempo opgebouwd. Voor die tijd 
hadden ouderen geen recht op AOW, waren veruit de meeste senioren aangewezen op 
armenhuizen of moesten zij inwonen bij hun kinderen. Vanaf de jaren vijftig werd er een stuk 
beter gezorgd voor onze ouderen door vooral bejaardenhuizen en verpleeghuizen te bouwen, 
ook al werden die al snel als te grootschalig en anoniem beschouwd. Vanaf de jaren tachtig 
kwam er langzaamaan een beweging op gang om kleinschaligere voorzieningen te bouwen, 
waar ouderen zo veel mogelijk in een omgeving konden wonen die leek op de situatie zoals 
zij die in hun eigen huis ook hadden gehad. Maar dan met de benodigde zorg dichtbij.  
De gehandicaptenzorg is een voorloper op het gebied van kleinschalige, particuliere initiatieven, 
vooral uit onvrede van ouders van kinderen met een beperking over instellingen waarin  
hun kroost terechtkwam.

Zorgvastgoed in beweging
Joost Zonneveld

 Ook voor andere kwetsbare groepen kwamen steeds meer zorggebouwen, zoals voor  
verslaafden en mensen met psychische problemen. Het waren daarbij vooral de zorgorganisaties 
die, gefinancierd door het Rijk, de zorg verleenden en de voorzieningen bouwden en beheerden. 
Ook woningcorporaties hebben van oudsher veel zorggebouwen gerealiseerd, die ze dan  
aan die zorgorganisaties verhuurden.
 Steeds meer mensen met een lichte zorgvraag wilden zo lang mogelijk zelfstandig of anders 
toch zeker in een huiselijke omgeving kunnen wonen. Toen de kosten van de verzorgingsstaat 
als gevolg van de demografische opbouw en een gezondere levensstijl begonnen op te lopen, 
speelde de politiek daar handig op in: het roer moest om. Ouderen, ook met een kleine zorg
vraag, zouden voortaan zelfstandig moeten blijven wonen. Wie zware zorg nodig heeft kan 
aanspraak blijven maken op een verblijf in een verpleeghuis, maar anderen moeten meer zelf 
doen of hun netwerk mobiliseren. Daarmee werd het verzorgingshuis, de ‘tussenstap’ tussen 
zelfstandig wonen en een verpleeghuis, opgeheven. Voor het zorgvastgoed en het opdracht
geverschap daarvan heeft dit nieuwe beleid ingrijpende consequenties.

Andere opdrachtgevers

Volgens Ron van Bloois, senior adviseur bij HEVO, een adviesbureau onder meer gespecialiseerd 
in zorgvastgoed, boet de zorginstelling in aan belang als opdrachtgever van zorgvastgoed. 
‘Door nieuw beleid van het Rijk wordt lichte zorg niet meer in gebouwen van zorginstellingen 
geleverd. De consument neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het wonen en koopt de zorg 
in die nodig is. Zorginstellingen worden daarom steeds meer leverancier en steeds minder 
huisvester.’ Volgens Van Bloois tekenen zich in het brede veld van zorgvastgoed drie segmenten 
af. De curatieve zorg, zoals ziekenhuizen, revalidatie en psychiatrische instellingen waar je  
tijdelijk verblijft met het doel van behandeling. Daarnaast de ‘care’, waar je woont met zware 
zorg, bijvoorbeeld voor gehandicapten en ouderen. En een derde categorie waarin zorgorgani
saties zorg leveren maar zelf geen onderdak meer bieden. Juist dit laatste segment groeit  
snel en zal sterk veranderen. ‘Een aanzienlijke groep ouderen zal voor nieuwe woonvormen 
kiezen. En die zullen steeds vaker kleinschalig, geborgen en met gelijkgestemden zijn. Van de 
zorginstelling oude stijl gaan we afstand nemen.’
 Jan Hoogendorp van adviesbureau BMC ziet overigens nog wel een grote rol voor zorg
organisaties in de toekomst, maar hij is het met Van Bloois eens dat de invloed van zorgorgani
saties kleiner wordt. ‘Als je leest dat de zorg in sommige verpleeghuizen niet op orde is, dan 
krijgen mensen vanzelf de neiging het zelf en anders te gaan doen.’ De vraag is dan wie het 
gat vult om voldoende zorgvastgoed en goed geëquipeerde ouderenwoningen te bouwen  
en te exploiteren. 
 Een mooi voorbeeld is het Amstelhuis in AmsterdamZuid. Dit voormalige bejaardenhuis 
van Amsta is naar ontwerp van architectenbureau Dik Smeding getransformeerd naar een 
eigentijds wooncomplex met 120, weliswaar kleine, zelfstandige huurwoningen. De zeventig
plussers met een lichte zorgvraag die er mogen wonen, betalen ook nog een sociale huurprijs. 
Netto een maandelijks bedrag van vierhonderdvijftig euro. In het Amstelhuis is het op een 
moderne manier oud worden. Een kale receptie, een anonieme, bloedhete eetzaal en waskarren 
in de gang, ze behoren definitief tot het verleden. Het Amstelhuis bestaat uit kleine moderne 
woningen met beneden een aantrekkelijke sociëteit inclusief bibliotheek, een serieus cursus
aanbod en een buurtrestaurant. En in het Amstelhuis behoudt zorgverlener Amsta zijn zorg
kantoor. In slechts een jaar tijd transformeerde Cocon Vastgoed Management het gebouw in 
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Amsterdam. Opvallend dat het hier gaat om een commerciële ontwikkelaar die sociale huur
woningen voor senioren heeft gerealiseerd. Volgens Hélène Pattijn van Cocon Vastgoed was 
het de bedoeling zowel een maatschappelijke bijdrage te leveren als een gezond rendement 
te halen op de investering. ‘Wij wilden laten zien dat dat kan.’ Daarbij speelde wel mee dat de 
gemeente vasthield aan de maatschappelijke bestemming, waardoor de prijs van het gebouw 
op deze Alocatie niet aan de hoogste bieder verkocht kon worden. Het wil zeggen dat onder 
de juiste voorwaarden nieuwe partijen in kunnen stappen. Niet alleen de eerdergenoemde 
zorgcoöperaties, maar ook commerciële ontwikkelaars die het maatschappelijke belang van 
goede huisvesting voor ouderen en hulpbehoevenden inzien. Volgens zelfstandig adviseur 
Ellen Olde Bijvank gebeurt het vaker dat ontwikkelende aannemers of kleinere ontwikkelaars 
zoals Cocon de traditionele rol van woningcorporaties als meedenkende ontwikkelaar  
overnemen.

Enorme opgave

De lange wachtlijst bij het Amstelhuis verraadt dat aan zelfstandige, betaalbare ouderen 
huisvesting veel behoefte is én dat dit initiatief nog te weinig navolging krijgt. Aan goed  
toegankelijke, levensloopbestendige woningen bestaat in de grote steden een flink tekort. 
Een voordeel voor stedelingen is dat vastgoed in de grote steden voor beleggers vaak  
interessanter is dan in de regio. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende populariteit 
van de stad, met name in de Randstad. ‘Wij kijken altijd naar de alternatieve aanwendbaarheid 
van een gebouw: kan het op een later moment voor een andere doelgroep gebruikt worden? 
Als dat het geval is, dan is het risico voor de aankoop van een zorggebouw veel kleiner. In de 
grote steden kost het ons meer geld om een gebouw aan te kopen, maar de kans is groter dat 
we een gebouw op termijn aan een andere doelgroep kunnen verhuren als dat nodig is’, zegt 
Joost de Baaij, senior researcher bij Syntrus Achmea. Bij nieuwbouw zullen beleggers ook 
invloed uitoefenen om die alternatieve aanwendbaarheid te realiseren, zegt Olde Bijvank.
 Zorgvastgoedexpert Van Bloois maakt zich ronduit zorgen over de verschillen die ontstaan 
tussen aantrekkelijke gebieden als de Randstad en krimpregio’s. ‘Gemeenten en woning 
corporaties trekken zich net als zorgorganisaties terug. En beleggers kiezen alleen voor  
locaties waar zij financiële mogelijkheden zien. Er wordt in delen van Zeeland, Limburg of 
NoordNederland waar de bevolking krimpt niet of nauwelijks geïnvesteerd en de bestaande 
zorggebouwen staan half leeg. Het leidt tot verloedering en een onprettig leefklimaat voor  
de mensen die afhankelijk zijn van zorg. Stad en platteland hebben hun eigen opgaven,  
maar de verschillen tussen stad en krimpgebieden dreigen steeds groter te worden.’
 De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre particuliere initiatieven, maatschappelijk betrokken 
ontwikkelaars en zorgcoöperaties de leemte op kunnen vullen die is ontstaan door het nieuwe 
beleid waarbij zorgorganisaties zich noodgedwongen terugtrekken en ouderen meer op zichzelf 
aangewezen zijn. Hoogendorp signaleert onmiskenbaar meer particulier initiatief. ‘Ik vermoed 
dat met name op het platteland meer sociale investeerders actief zijn.’ Hij noemt het voorbeeld 
van een zorgboerderij in Rockanje op VoornePutten die met behulp van crowdfunding tot 
stand gekomen is. ‘Het gaat dan niet zozeer om de gegoede burgerij, maar om gewone mensen 
die het voorzieningenniveau op peil willen houden. Als de zorginstelling wil vertrekken, 
neemt bijvoorbeeld een woningcorporatie de woningen over en zorgen burgers er voor dat 
hun ouders daar de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Dat soort arrangementen van 
professionele partijen die met actieve dorpsbewoners samenwerken ontstaat steeds meer.’

 Toch plaatst Van Bloois deze ontwikkeling – ondanks de goede voorbeelden, er zijn al 
meer dan honderd zorgcoöperaties in Nederland – in een ander perspectief. ‘In de afgelopen 
jaren heb ik heel veel initiatieven voorbij zien komen die het niet gehaald hebben. Het komt 
regelmatig voor dat bijvoorbeeld een verpleegkundige het idee heeft dat het helemaal anders 
moet. Dat kan dan een heel goed idee zijn, maar het gaat nogal eens mis doordat deze mensen 
de ondernemingsgeest en expertise missen om een zorgvoorziening op te zetten en te leiden.’ 
In de ergste gevallen gaan onervaren zorgondernemers volgens Van Bloois een samenwerking 
aan met maatschappelijk minder betrokken partijen, door hem ‘vastgoedcowboys’ genoemd. 
Zij gaan dan bijvoorbeeld persoonlijke leningen tegen een hoge rente aan om hun droom te 
verwezenlijken. ‘Het lastige is dat de grote beleggers veelal niet in zee gaan met kleinere  
initiatieven, zeker als de ervaring bij de initiatiefnemers ontbreekt.’

Beleggen in zorgvastgoed

In kringen van het vastgoed is al enige tijd te horen dat zorgvastgoed en seniorenwoningen 
zich in steeds meer interesse van beleggers kunnen verheugen. Wat is daar van te verwachten? 
Hoewel zorgorganisaties volgens Van Bloois vaak huiverig zijn om zich aan beleggers te ver
binden, zijn er, als die stap eenmaal genomen is, voldoende redenen die zorgvastgoed voor 
beleggers aantrekkelijk maken. Zo houdt de vergrijzing in heel Nederland aan. Daarnaast ver
strekken banken niet meer zo gemakkelijk leningen als voorheen en is de rente dermate laag 
dat investeren in zorgvastgoed steeds aantrekkelijker is geworden. In vergelijking met de 
kwakkelende kantorenmarkt levert zorgvastgoed een stabiel rendement op. In het rapport  
‘De opmars van zorgvastgoed’ van DTZ Zadelhoff uit 2014 is te lezen dat in 2013 voor  
120 miljoen euro in zorgvastgoed is belegd en dat de verwachting bestaat dat dit in 2017  
naar 825 miljoen euro groeit. En dat de vraag van beleggers het aanbod van zorgvastgoed  
zal overstijgen. Volgens Van Bloois is dat omslagpunt inmiddels bereikt.
 Toch is het aandeel van zorgvastgoed in de vastgoedportefeuilles van beleggers nog erg 
beperkt. Zo ging het in het eerdergenoemde rapport van DTZ Zadelhoff in 2013 om slechts 
twee procent van het totale beleggingsvolume. Sinds 2008 heeft alleen Syntrus Achmea al 
voor ongeveer zestig klanten voor een slordige 300 miljoen euro belegd in zorgvastgoed. 
Maar op een totaal van acht tot negen miljard euro (en dat is exclusief de hypotheken) is dat 
nog maar nauwelijks een markt van betekenis. De Baaij geeft dan ook aan dat Syntrus Achmea 
zorgvastgoed vooral als groeimarkt ziet. ‘De markt is er klaar voor, wij verwachten dat de 
zorgmarkt toe zal nemen.’ Daarbij geldt wel dat grote beleggers veelal in grotere volumes 
investeren, naar de waardevastheid van gebouwen kijken, de doelgroep en niet te vergeten 
de ligging. De Baaij: ‘Zorgvastgoed moet voor ons een zekere omvang hebben. Projecten vanaf 
ongeveer zeven miljoen euro zijn interessant.’ De vraag is daarom in hoeverre kleinere  
initiatieven op excentrische locaties van de interesse van beleggers kunnen profiteren. 

Alternatieve financiering

Hoe komen kleinere zorginitiatieven van de grond als die niet gemakkelijk geld kunnen lenen bij 
banken en onder de radar van grote beleggers blijven? Xenia, het hospice voor jongeren in Leiden 
dat als particulier initiatief ontstond en winnaar is van de Gouden Piramide 2016, is zo’n kleiner 
initiatief. Er kunnen zes gasten terecht die het einde van hun leven zien naderen – overigens ook 
jongeren die tijdelijk intensieve zorg nodig hebben. Initiatiefnemer Jacqueline Bouts geeft 
desgevraagd aan dat de exploitatie niet eenvoudig is. ‘Wij kunnen nauwelijks aanspraak maken 
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op subsidies en zijn in belangrijke mate afhankelijk van giften.’ Een zeer onzekere basis voor 
de unieke zorgvoorziening die Xenia is en waaraan behoefte blijkt te bestaan. Voor de  
ontwikkeling van het gebouw vond Bouts echter vrij snel een partner in woningcorporatie 
Duwo, waarvan Xenia huurt. 
 Omdat woningcorporaties tegenwoordig minder middelen ter beschikking hebben en 
vanwege nieuwe wetgeving nog maar beperkt zorgvastgoed mogen bouwen – de kerntaak 
van corporaties is het bouwen en beheren van sociale huurwoningen – zijn initiatiefnemers 
aangewezen op alternatieven, zegt zorgvastgoedexpert Van Bloois. Volgens hem is vaker 
sprake van ‘stapelfinanciering’. ‘Een hypotheek via de bank aangevuld met eigen vermogen en 
bijvoorbeeld obligaties. En daarnaast zien we meer samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld een 
zorginstelling die alleen nog het intramurale deel van een zorggebouw behoudt en een 
woningcorporatie of belegger die de extramurale woningen exploiteert.’ Over crowdfunding 
en zorgobligaties is Van Bloois kritisch. ‘Het zijn nieuwe instrumenten die zich nog moeten 
bewijzen. Voor een kleine zorgvoorziening is al snel twee miljoen euro nodig. Dan heb je 
behoorlijk wat participanten nodig. Een voordeel is wel dat crowdfunding en zorgobligaties 
tot meer concurrentie in de financieringsmarkt leiden. Het betekent dat je als zorginstelling 
naar een andere financier kan.’ 
 John Reimerink speelt daar met zijn gestandaardiseerde NL Zorgobligatie op in. ‘Er zijn 
steeds meer nieuwe, particuliere initiatieven op zorggebied, maar die hebben moeite om 
financiering te vinden bij de gevestigde partijen. Daarvoor zijn genoeg private financiers 
bereid een maatschappelijke investering te doen. Als zorginitiatieven zorgobligaties uitgeven, 
kunnen zowel professionele beleggers als kleine particulieren investeren tegen een redelijk 
rendement.’ De organisatie van Reimerink screent alle initiatieven op zowel financiële krediet
waardigheid als inhoudelijke relevantie. Daarbij wordt gestreefd naar een zinvolle belegging 
met een laag risicoprofiel.

Vraag en aanbod

De eerste zorgobligaties zijn in 2016 uitgegeven. In hoeverre deze manier van financieren een 
succes wordt, zal de toekomst leren. Het laat in ieder geval zien dat de zorgwereld, en zeker 
die van het zorgvastgoed, sterk in beweging is. Gevestigde partijen die een belangrijke rol 
speelden ten tijde van de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat zullen noodgedwongen een 
kleinere rol gaan spelen. De invloed van andere partijen zal groter worden. Dat kunnen buurt
coöperaties zijn, zoals in het geval van het Groningse ’t Olde Heem, die met vereende inzet 
een buurtvoorziening overeind proberen te houden. Of een maatschappelijk geëngageerde 
marktpartij die betaalbare ouderenhuisvesting realiseert. Beleggers dragen binnen een deel van 
de markt bij, net zoals de traditionele zorgorganisaties en ook de woningcorporaties dat voor 
een deel zullen blijven doen. De grote vraag is alleen of er voldoende levensvatbare nieuwe 
initiatieven zijn om de gaten in het zorgaanbod op te vangen en of partijen constructief gaan 
samenwerken. 
 Een eensluidend antwoord lijkt daarop moeilijk te geven. Er ontstaat een beeld van nieuwe 
verhoudingen met nieuwe partijen die initiatieven nemen voor de noodzakelijke zorg of een 
vernieuwend zorgconcept zonder dat die initiatieven goed vergelijkbaar zijn.

 Duidelijk is wel dat in krimpgebieden meer zelfredzaamheid verwacht moet worden omdat 
de noodzakelijke financiering daar moeilijker rond te krijgen is. Maar in de steden lonkt juist het 
grote geld en het verbaast niet dat betaalbare initiatieven daar vanuit de markt nog op één hand 
te tellen zijn.
 De goede voorbeelden daargelaten, dreigt zorgvastgoed en daarmee de huisvesting van 
kwetsbare groepen steeds meer speelbal te worden van vraag en aanbod. Het is zeer de vraag 
of dat met deze kwetsbare groepen een goed idee is.

Joost Zonneveld is journalist en onderzoeker op het gebied van sociaal-ruimtelijke vraagstukken.
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leving die zich op een nieuwe manier aan het organiseren is. Allebei toonden zij de ambitie 
om een vacuüm op te vullen dat in deze veranderende samenleving dreigt te ontstaan.
 De ene finalist was Xenia, de andere De Hallen. Xenia klein en ingetogen, De Hallen groots 
en meeslepend. De Stichting TROM van De Hallen straalt uit dat de stad toebehoort aan de 
samenleving, en maakte dat ondubbelzinnig waar. Het project is dienstbaar aan de buurt en meer 
in het algemeen aan Amsterdam. De herbestemming van de tramremise is doelbewust ingezet 
als aanjager voor gebiedsontwikkeling. TROM onderscheidt zich daarmee van de commerciële 
ontwikkelaars die eerder belangstelling toonden voor dit project. Maar, zo realiseert de jury 
zich, de ontwikkeling van Amsterdam wijst precies in deze richting. De stedelijke buzz breidt 

Hartverwarmend is het zeker, het hospice voor jonge mensen waarmee stichting Xenia de 
Gouden Piramide heeft gewonnen. Een verpleegkundige en haar man komen een maatschap
pelijke behoefte op het spoor, mede door een ingrijpende persoonlijke ervaring. Nergens in 
Nederland bestond nog een hospice waar jongeren en jongvolwassenen tussen generatie
genoten wonen. Het echtpaar kijkt niet naar overheid, kerk of zorginstellingen, maar besluit 
om het zelf te laten bouwen en te exploiteren. Maar een hartverwarmend optreden is niet 
genoeg om een Gouden Piramide te verdienen. De prijs gaat naar het meest inspirerende 
opdrachtgeverschap in de architectuur van de laatste twee jaar. En dat stelde de jury herhaalde
lijk voor de vraag: wie willen we inspireren? En waarmee?
 Als een Amsterdams echtpaar zich ontfermt over een voormalige tramremise en daar een 
paar jaar van hun leven de klok rond mee bezig is, dan is dat zonder meer bewonderenswaardig. 
Zeker als het resultaat alle verwachtingen overtreft. Maar is het een model voor de toekomst? 
Mag je als samenleving verwachten dat particulieren alles opzij zetten en serieuze risico’s 
aangaan om monumentaal erfgoed te behouden? 
 Een coöperatieve kaasfabriek investeerde miljoenen extra in haar nieuwbouw, omdat de 
polder waarin ze gevestigd is de status van werelderfgoed heeft en ze de historische binding 
met de omgeving niet wil verloochenen. Het leverde corporate architecture op van de bovenste 
plank. Inspirerend voor andere productiebedrijven met een nieuwbouwwens, maar traditioneel 
in de verhouding tussen architect en opdrachtgever – in een tijd waarin juist die sterk verandert.
 Een commercieel vastgoedbedrijf wist in tijden van crisis een markthal van de grond te 
krijgen die aan alle kanten grensverleggend is. Het is een perfect uitgevoerd staaltje vakman
schap van een projectontwikkelaar die zichzelf en zijn partners tot het uiterste dreef. Maar zijn 
we niet juist op zoek naar ontwikkelingsmodellen die uitgaan van een blijvende betrokkenheid, 
waarbij financiële rendementen ingezet worden om een volgende ontwikkelingsstap te zetten?
 En wat te denken van een club jonge honden die zonder plan een uitgewoonde Bijlmerflat 
koopt, al is het maar voor één euro? Al improviserend en reagerend toonden ze aan dat zelfs 
de afgezworen typologie van de galerijflat in het groen bestaansrecht kan krijgen. Zo’n club 
inspireert door het resultaat en de slimme, avontuurlijke aanpak, maar tegelijk is de kluswoning 
inmiddels een gekend concept en was er wat geluk nodig met de komst van een kleine klooster
gemeenschap op de begane grond die het gebouw smoel geeft.

Finale

De jurering van de Gouden Piramide beleefde haar apotheose op het busparkeerterrein bij  
station Rotterdam Centraal. De jurybus had zijn tweedaagse ronde zojuist voltooid met een 
bezoek aan de Markthal. De jury had vijf opdrachtgevers ontmoet die met hart en ziel aan  
hun zelfgestelde opdracht hadden gewerkt, en daarvoor financiële risico’s aangingen die de 
standaardvastgoedmodellen ver te buiten gingen. Toch waren er nog maar twee kandidaat
winnaars over. Kandidaten die, naar het oordeel van de jury, inspirerend zijn voor een samen

De jurering
Peter Paul Witsen

Bezoek aan Xenia hospice voor jonge mensen. Linksboven: de jury krijgt uitleg van opdrachtgever  
en architecten. Rechtsboven: Jord den Hollander. Rechtsmidden: v.l.n.r. Marieke Rietbergen,  
Floris Alkemade, Bianca Seekles, Jord den Hollander en Robert Winkel. Onder: de jury in gesprek met 
opdrachtgever en architecten binnen en buiten het pand.
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zich uit tot de negentiendeeeuwse wijken buiten de Singelgracht. De culturele economie  
floreert in de stad. Deze plek, vlak bij het Vondelpark met zijn kapitale woningen rondom,  
zou vroeg of laat gevonden zijn. 
 Dat is anders bij Xenia. Als deze opdrachtgevers andere keuzes in het leven hadden 
gemaakt, was er waarschijnlijk geen hospice voor jonge mensen gekomen. Jacqueline Bouts 
en Piet van Veen onderkenden een schrijnende maatschappelijke behoefte die nog niet in het 
collectieve bewustzijn zat. Zij zagen de mogelijkheden van de verwaarloosde plek aan de 

Kloosterpoort in Leiden. Mede door een optimale inzet van architectonische middelen hebben 
zij samen met architect Erik van Tussenbroek een antwoord geformuleerd. Niet het hart
verwarmende karakter van de oplossing gaf de doorslag, maar het schrijnende karakter van  
de opgave, in combinatie met het bewijs dat de oplossing kan komen van individuen die  
zich daar om bekommeren. Met de grootst mogelijke meerderheid besloot de jury om de 
Gouden Piramide toe te kennen aan stichting Xenia. 

Zestig inzendingen

Het is de uitkomst van een juryproces in twee rondes. Traditiegetrouw startte de jurering aan 
het IJ in Amsterdam, twee middagen in Loods 6. In de voormalige bagagehal stonden zestig 
stoelen, met daarop zestig panelen, waarop alle zestig inzendingen waren opgeprikt. De jury 
had op dat moment een iets andere samenstelling dan twee maanden later, toen ze de bus 
instapte om de genomineerden te bezoeken. Architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout 
maakte er nog deel van uit. Kort voor de jurytour bleek dat hij de jurering niet kon afmaken; 
vanwege ziekte moest hij de bezoeken aan de genomineerden en het eindberaad aan zich 
voorbij laten gaan. Architect en filmmaker Jord den Hollander was bereid om Vanstiphout op 
zeer korte termijn te vervangen. Als lid van de jury in 2012 kende hij het klappen van de zweep.

Naast Vanstiphout of Den Hollander waren er vier juryleden met stemrecht:
–  Jop Fackeldey, wethouder te Lelystad. 
–  Marieke Rietbergen, directeur van de Design Innovation Group.
–  Bianca Seekles, directievoorzitter van ERA Contour.
–  Robert Winkel, architect bij Mei Architects and Planners.

Floris Alkemade was als Rijksbouwmeester voorzitter van de jury. Peter Paul Witsen was 
secretaris. Beiden hadden geen stemrecht.

Het aantal van zestig inzendingen ligt iets lager dan in eerdere architectuurrondes, vermoede
lijk vanwege de voorgaande crisisjaren. Daar staat tegenover dat de gemiddelde kwaliteit 
relatief hoog is en dat de schakering aan zowel opdrachtgevers als projecten rijk is: de jury 
heeft genoeg te kiezen. Geografisch bestrijken de inzendingen bijna het hele land, maar vooral 
opdrachtgevers uit NoordHolland (17 inzendingen, waarvan 11 uit Amsterdam) en NoordBrabant 
(11 inzendingen) wisten de inschrijvingssite van de Gouden Piramide goed te vinden.
 Opvallend is het aantal woningbouwprojecten met een of andere vorm van georganiseerd 
particulier opdrachtgeverschap. Dat zijn er acht: collectieven die alles zelf doen, collectieven 
onder aansturing van een corporatie of een architectenbureau en kluscomplexen. Deze vorm 
van opdrachtgeverschap alleen was voor de jury geen reden om een project extra interessant 
te vinden. Net als meer traditionele opdrachtgevers zijn ze beoordeeld op de manier waarop 
ze invulling hebben gegeven aan hun opdrachtgeversrol.
 Ook veel andere inzenders laten zich niet in de eerste plaats leiden door het economische 
rendement of door het prestige dat aan toparchitectuur verbonden kan zijn. Een vrijwilligers
organisatie laat kasteel Keverberg, een rijksmonument, in NoordLimburg opknappen. Een buurt
bewoner ontfermt zich over filmhuis Cinecitta in Tilburg, ook een rijksmonument. Een architect 
bouwt een voormalig koetshuis om tot eigen woning annex studio, en richt die in met  
materialen die afkomstig zijn van een gesloopte kantoorbarak op dezelfde kavel. En wat te 

Bezoek aan De Hallen. Boven: Robert Winkel, Jet van den Heuvel (stichting TROM), Floris Alkemade, 
Bianca Seekles, Peter Paul Witsen, Marieke Rietbergen en André van Stigt (stichting TROM).  
Midden- en linksonder: de jury krijgt een rondleiding door De Hallen. Rechtsonder: Jord den Hollander.
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een architectonisch resultaat dat als ‘gewoontjes’ werd betiteld. Ook opdrachtgevers die een 
geplaveide weg bewandelden, die met andere woorden de uitdaging niet ontmoetten maar 
ook niet opzochten, vielen in deze fase af. 
 Er bleven elf kandidaten over, waarvan zeven onbetwist en vier waar de jury over aarzelde. 
Dit waren:
–  CONO Kaasmakers met kaasmakerij De Tijd, Westbeemster;
–  Consortium DeFlat met Kleiburg, Amsterdam;
–  Natura Artis Magistra met het ‘Artisplein als ensemble’, Amsterdam;
–  Provast met de Markthal, Rotterdam;
–  Provincie Utrecht met Waterliniemuseum Fort Vechten, Bunnik;
–  Stichting TROM met De Hallen, Amsterdam;
–  Stichting Xenia met Xenia hospice voor jonge mensen, Leiden.

denken van de verzekeringsfirma a.s.r., die niet kiest voor triomfantelijke nieuwbouw, maar 
de bestaande huisvesting op een kantorenterrein in Utrecht grondig renoveert? Macht en de 
kracht bepalen niet meer het aanzien van de architectuur, stelt de jury met instemming vast, 
en steeds minder architecten ontlenen hun beroepstrots aan een gebouw van eigen signatuur.
 ‘Professionele opdrachtgevers’ zijn minder sterk aanwezig. Los van de begeleiding bij 
kluscomplexen of opdrachtgeverscollectieven, kreeg de jury slechts twee corporatieprojecten 
voorgelegd (herstructureringswijk Treebeek in Brunssum en de multifunctionele accommodatie 
Binnenbos in Zeist) en twee projecten van commerciële ontwikkelingsbedrijven (de Markthal 
in Rotterdam en wooncomplex Marckhoek in Breda). De overheid was met veertien projecten 
wel goed vertegenwoordigd. Dat gaat om gemeenten en provincies, want de rijksoverheid is 
van deelname uitgesloten. Onder die veertien bevinden zich een paar projecten die lokaal veel 
stof hebben doen opwaaien. Het stadhuis van Deventer is er zo een, net als het Timmerhuis in 
Rotterdam en cultureel centrum De Klinker in Winschoten. De openbaarvervoerterminal van 
Arnhem is een ander voorbeeld, hoewel strikt genomen geen overheidsproject: het Rijk en  
de gemeente hadden het opdrachtgeverschap gedelegeerd aan ProRail. 
 De Gouden Piramide is geen architectenprijs, maar een opdrachtgeversprijs, dus de jury 
kon niet voorbijgaan aan het maatschappelijk debat rond deze projecten en de wijze waarop de 
opdrachtgever daarop heeft gereageerd. Stoïcijns of meebewegend? Had de opdrachtgever een 
adequaat antwoord op de turbulentie in de omgeving, die veelal voortkwam uit de vermeende 
hoge kosten of ontbrekende noodzaak van nieuwbouw? Er is in de jury flink gediscussieerd 
over deze geruchtmakende projecten. Er zijn goede redenen om ze in aanmerking te laten 
komen voor een nominatie, stelde de jury vast, maar er zijn óók goede redenen om dat niet  
te doen. Dat maakt het verhaal achter deze projecten boeiend en leerzaam. Uiteindelijk hebben 
ze geen van alle de eindstreep van de vijf nominaties gehaald – het stadhuis van Deventer kwam 
nog dichtbij. Maar om het verhaal over eigentijds opdrachtgeverschap in al zijn dimensies en 
met al zijn valkuilen te vertellen, krijgt een aantal ervan wel een plaats in deze publicatie. 

Markthal versus Artis

Op de eerste middag in Loods 6 werden 39 panelen omgedraaid. Deze opdrachtgevers deden 
niet meer mee. In een enkel geval draaide de jury een paneel genadeloos weg, zonder veel 
discussie. In andere gevallen met wat pijn in het hart: projecten die zonder meer sympathiek 
zijn, opdrachtgevers die betrokkenheid tonen, die betekenis hebben voor de plaatselijke 
samenleving, maar met een werkwijze en een resultaat die te weinig onderscheidend zijn om 
nationale belangstelling te rechtvaardigen. Eén inzender kreeg het advies om over twee jaar, 
bij de volgende architectuureditie van de Gouden Piramide, opnieuw in te zenden: de Stichting 
Keizer Karel Podia met de renovatie van concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Deze was 
naar mening van de jury niet ver genoeg gevorderd om er nu al een afgewogen oordeel over 
te vormen. In deze fase vielen ook de eerste projecten af die nationale bekendheid genieten, 
maar dat volgens de jury óf vooral te danken hebben aan de architect en niet zozeer aan de 
opdrachtgever, óf aan wat er verkeerd ging tijdens de planvorming en de bouw. 
 De tweede jurymiddag startte met een ronde langs de 21 overgebleven gegadigden. De lat 
lag uiteraard hoger dan op de eerste dag. Er werd afscheid genomen van inzendingen die welis
waar getuigen van een opdrachtgeverschap dat op onderdelen inspireert, maar had geleid tot Juryoverleg in Loods 6. V.l.n.r. Floris Alkemade, Marieke Rietbergen, Bianca Seekles,  

Wouter Vanstiphout en Peter Paul Witsen. Daarachter Robert Winkel en Jop Fackeldey.
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de kazematten een verrassing aan in de vorm van het nieuwe Waterliniemuseum, opgebouwd 
rond het atrium met de maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De hand van de 
opdrachtgever is herkenbaar. Het was de provincie (optredend in partnerschap met andere 
betrokken overheden) die doelbewust een competitie onder jonge architecten organiseerde, 
en bovendien slim opereerde in het woud van samenwerkingsconstructies en fiscale regelingen. 
Daar staat tegenover dat de opdrachtgever weinig weerstand leek te hoeven overwinnen en 
het ontwerp, zowel conceptueel als in de uitwerking, vooral de verdienste is van de architect 
(Anne Holtrop). Was de Gouden Piramide een prijs voor het ontwerp geweest, dan zou  
Fort Vechten waarschijnlijk wel tot de laatste vijf zijn doorgedrongen. 
 Zo ontstond een prefinale in de jurering: de Markthal in Rotterdam tegen het Artisplein  
in Amsterdam. Groter kon de tegenstelling haast niet zijn. Het grote gebaar van de Markthal, 
vastgoedontwikkeling pur sang en met veel rumoer tot stand gekomen, tegenover de subtiele 
ingreep van het Artisplein, dat vaak als een cadeautje aan de stad wordt beschouwd. De enige 
overeenkomst is dat beide op hun eigen manier het publieke domein in de stad hebben 
bereikt en vergroot.
 Niemand kan ontevreden zijn met het Artisplein. Een hoek van de dierentuin is buiten de 
hekken geplaatst en daardoor publiek toegankelijk gemaakt. Het is ingericht in directe samen
hang met omliggende gebouwen: twee rijksmonumenten, waarvan er in één een restaurant is 
gekomen, en nieuwbouw voor het microbenmuseum. Een jurylid vroeg zich af of Artis het zich 
niet onnodig moeilijk had gemaakt met het grote aantal betrokken architecten en landschaps
architecten, maar het resultaat is ontegenzeglijk een eenheid. De drijfveer van de directie is 
de traditie van de dierentuin als culturele voorziening voor de stad – naar eigen zeggen zou ze 
de entreekaarten het liefst geheel afschaffen. Maar helemaal onbaatzuchtig is de ingreep niet, 
benadrukt een van de juryleden. Zoals zoveel instellingen moeten ook dierentuinen op zoek 
naar nieuwe inkomstenbronnen, en het Artisplein biedt ook ruimte voor een terras. ‘Een mooie 
plek voor een moeilijke kop koffie’, zoals een jurylid het uitdrukt. Het Artisplein is een schijnbaar 
simpele bewerking die een grote kwaliteit toevoegt aan de stad; harmonieus, subtiel maar 
ook risicoarm. 
 Die laatste kwalificaties (harmonieus, subtiel, risicoarm) staan ver af van de manier waarop 
de Markthal is ontwikkeld. Het gebouw is niet onomstreden, wordt wel elitair genoemd en 
domineert het Laurenskwartier in de Rotterdamse binnenstad. ‘Eigenlijk ben ik ertegen, maar dit 
is ongelooflijk knap gedaan’, zegt een jurylid. Een ander: ‘Rotterdammers klagen steen en been, 
maar ze komen er allemaal.’ Bij een innovatief gebouw als de Markthal had die ambivalentie 
gemakkelijk in het proces kunnen sluipen, en het resultaat als houtrot kunnen aantasten. 
Zeker toen de bouwcrisis uitbrak, direct nadat het terrein bouwrijp was gemaakt. Dat is niet 
gebeurd. Provast dreef de bouwpartners (architect, gemeente en anderen) tot het uiterste en 
liet zich ook zelf tot het uiterste drijven, naar verluidt ook als het ten koste ging van het goede 
humeur. ‘Bikkels’, worden de mensen van Provast in de jury genoemd, het ‘bruineschoenenlef 
van de old school projectontwikkeling’. Het project is uiteindelijk ongeschonden door de crisis 
gekomen. Dat dwingt respect af. Harmonie is niet altijd het beste recept voor goed opdracht
geverschap, concludeerde de jury. Je moet ook andere registers kunnen bespelen en dat is hier 
gebeurd. Met die vaststelling nomineerde de jury de Markthal, ten koste van het Artisplein.
 Als afsluiting van de eerste jureringsronde volgde een gewetensvraag. Alle genomineerde 
projecten staan in het westen van het land. Hetzelfde geldt voor Artis en, met wat goede wil, 
voor Fort Vechten. Zijn deze projecten echt inspirerender dan de projecten in Velp (broedplaats 

 Plus de vier kandidaten op de achterhand:
–  Cinecitta Beheer met Arthouse Cinecitta, Tilburg;
–  Gemeente Deventer met het stadhuis en het Deventer Raamwerk, Deventer;
–  Stichting Museum voor Industrie en Samenleving met Museumplein Limburg, Kerkrade;
–  Woningbouwvereniging Gelderland met Broedplaats Beekhuizen, Velp.

Al snel werd duidelijk dat CONO, DeFlat, TROM en Xenia een nominatie in de wacht zouden 
slepen. Alle vier zijn het opdrachtgevers die hun nek ver hebben uitgestoken en een resultaat 
op hun naam hebben geschreven dat er wezen mag. CONO als zuivelcoöperatie die haar merk 
en haar identiteit verbindt met het renaissancistische polderlandschap en daar vervolgens naar 
handelt door vele miljoenen extra te investeren in een excellente architectuur. Het Consortium 
DeFlat, dat een ongewis avontuur aanging met een afgeschreven galerijflat, maar deze glorieus 
terug in de markt wist te zetten, zonder op enige manier afbreuk te doen aan de ziel van het 
gebouw. De in de buurt gewortelde gelegenheidscoalitie TROM, die omwonenden, ondernemers 
en vele anderen wist mee te nemen in de transformatie van een tramremise tot een centrum 
voor cultuur, media en ambachten waar de hele omgeving zich aan optrekt. En de stichting 
Xenia, meer precies het echtpaar dat het zeldzame lef toonde om met behulp van architectuur 
enig licht te brengen in het leven van jonge mensen die door een ongeneeslijke ziekte zijn 
getroffen. 
 Op dat moment was er nog één plaats te vergeven voor de provincie Utrecht (Fort Vechten), 
Provast (Markthal) of Artis. Van deze drie viel Fort Vechten als eerste af. Er is hier een prachtige 
architectonische prestatie neergezet. Bezoekers betreden het fort en treffen achter een van 

Jurybezoek aan de Markhal
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 Voor de derde stop op de dinsdag reed de bus terug naar Amsterdam. Het reisdoel was 
Kleiburg, de honingraatflat in de Bijlmermeer die van de sloop is gered door een consortium 
van KondorWessels Vastgoed en drie kleine zelfstandigen. In Het Parool had gestaan dat 
woningcorporatie Rochdale deze flat voor één euro te koop aanbood. Willem Gaymans van 
KondorWessels en Martijn Blom van Hollands Licht sms’ten elkaar: allebei vijftig cent?  
Het consortium ontving de jury in het Kleiklooster, een ruimte op de begane grond waar een 
protestantse leefgemeenschap is gevestigd die onder meer een kapel, gastenkamers en een 
brouwerij heeft ingericht. Daar vertelden Gaymans en Blom dat die ene luttele euro misschien 
niet helemaal Rochdales bedoeling was, maar zo kwam het wel in de krant. De erfpacht  
hoogde de rekening overigens aanzienlijk op. Gaandeweg ontstond het idee van een klusflat. 
De intrinsieke eigenschappen van de galerijflat bleken steeds beter bruikbaar. Architect 
Kamiel Klaasse kwam met het ‘grijsopgrijs’concept van pui en galerij, geïnspireerd door het 
betonbehang van Piet Boon dat net op de markt was. Hier vind je de real thing, bedacht hij,  
en hij stelde voor om het beton niet op te schilderen maar juist schoon te maken. Schotten op 

Beekhuizen), Kerkrade (Museumplein Limburg), Deventer (stadhuis) en Tilburg (Cinecitta)?  
De jury wierp nog één blik op deze vier panelen uit Oost en ZuidNederland, maar dat leidde 
slechts tot de bevestiging van de politiek wat incorrecte selectie. De Gouden Piramide 2016 
zou naar het westen gaan, dat stond na deze eerste ronde al vast. 

Jurytour

Gewoontegetrouw trok de jury twee dagen uit om alle genomineerde projecten te bezoeken. 
De Hallen in AmsterdamWest was de eerste bestemming, op een vroege dinsdagmorgen.  
De bibliotheek, de galerie en de winkels waren net open, de eerste filmvoorstelling moest 
nog beginnen, al verwachtte architect en initiatiefnemer André van Stigt het eerste bioscoop
publiek al om elf uur in de ochtend. Samen met onder meer zijn echtgenote Jet van den 
Heuvel en stichtingsvoorzitter Eisse Kalk ontving hij de jury in Parisien, een kleine en klassieke 
bioscoopzaal met een interieur afkomstig uit de Amsterdamse binnenstad, dat enige tijd in het 
Vondelparkpaviljoen heeft gebivakkeerd en nu een nieuwe stek in De Hallen heeft gevonden. 
De bevlogenheid maakte indruk. Symbool daarvoor staat de technische ruimte waar de appara
tuur voor de warmtekoudeopslag is geïnstalleerd. De installateurs vonden de ruimte te krap, 
waarop Van Stigt zelf aan het passen en meten sloeg en de complete machinerie een goed 
bereikbare plek wist te geven. Van Stigt zit risicodragend in het project, kiest consequent voor 
oplossingen met de grootste maatschappelijke waarde in plaats van het hoogste rendement 
en heeft, samen met zijn echtgenote, jaren van zijn leven gegeven om dit voor elkaar te krijgen. 
Een voorbeeldig opdrachtgever, je zou wensen dat er meer waren zoals hij, maar tegelijk stelde 
dat de jury voor een dilemma. Welke wissel mag je als samenleving trekken op individuele 
mensen? Moeten we dit normaal gaan vinden? Dit is geen structurele oplossing voor de  
enorme hoeveelheid leegstaand vastgoed, maar aan de andere kant: één oplossing is er niet. 
Deze constructie verdient ook een kans.
 Van AmsterdamWest reed de jurybus naar het platteland van de Beemster. Op weg naar 
een kaasmakerij, maar onderweg opgeschrikt door het bedrijventerrein van Middenbeemster, 
waar de werelderfgoedstatus van de polder aan niets is af te lezen. Dat contrast kwam na 
afloop terug in de beraadslagingen. Zoals op dat bedrijventerrein gaat het meestal. De tot in 
detail verzorgde architectuur van de kaasmakerij is de uitzondering. Alleen dat al maakt 
CONO tot een potentiële winnaar: de zuivelcoöperatie toont aan dat ook een productiehal 
hoogwaardige architectuur kan gebruiken. Directeur Wim Betten – al dertig jaar in de kaas –  
en architect Bastiaan Jongerius ontvingen de jury in de bestuurskamer met ruim uitzicht op 
het landschap. Om dat landschap is het te doen: CONO is al meer dan honderd jaar in de 
Beemster gevestigd, heeft zijn belangrijkste merknaam aan de polder verbonden en benadrukt 
die band met de omgeving in het ontwerp. En passant leerde de jury veel over de smedigheid 
van de kaas en het belang om de wrongel handmatig te roeren – dit is de enige kaasfabriek 
waar dat nog gebeurt. De lange gang bovenlangs de hal biedt een prachtig panorama over de 
productie, de kazen die langzaam over banden rollen, die in en uit plastic mallen vallen en 
traag afkoersen op hun pekelbad. Een jurylid maakte de vergelijking met de bodega’s in Spanje. 
Deze kwaliteit architectuur is alleen haalbaar met opdrachtgevers, in dit geval melkveehouders, 
die begrijpen wat het op termijn oplevert. Het zou niet bijzonder mogen zijn, maar het is  
het wel.

Bezoek aan Kleiburg. Linksboven: de jury krijgt uitleg over Kleiburg. Rechtsboven: v.l.n.r. Marieke Rietbergen, 
Jop Fackeldey, Jord den Hollander, Bianca Seekles, Floris Alkemade, Robert Winkel en Peter Paul Witsen.  
Onder: v.l.n.r. Marieke Rietbergen, Peter Paul Witsen, Floris Alkemade, Robert Winkel, Bianca Seekles en  
Hella Hendriks (Consortium DeFlat).
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een openbare tuin die rond diezelfde beuk is ontworpen. Het echtpaar vertelde over de bouw 
alsof het allemaal vanzelf gaat in de vastgoedontwikkeling. Bouts sprak liever over de geliefde 
van een inmiddels overleden bewoner, die zei dat ze zich dankzij het hospice weer partner 
voelde in plaats van verzorgster. Daarin vindt zij haar voldoening. Inmiddels is de stichting 
Xenia bezig met plannen om een klein aantal nieuwe woningen te bouwen bij de entree  
van het binnenplein, om relatief zelfstandige huisvesting te creëren voor jongeren die de 
zorgvoorzieningen van Xenia in de directe nabijheid nodig hebben. De bouw benadrukt het 
karakter van een hof. Als opdrachtgevers zijn Bouts en Van Veen nu ‘bewuster bekwaam’,  
stelde een jurylid met waardering vast. Zij passen de opgedane kennis toe in dit vervolgproject.
 Er zat een paar uur tussen dit bezoek en het laatste, en dat was maar goed ook, want de 
intieme sfeer van Xenia contrasteert maximaal met de uitbundigheid van de Rotterdamse 
Markthal. De jury meldde zich halverwege de middag. Alle kramen en horecagelegenheden 
waren open en het dagelijkse publiek was al lang en breed toegestroomd. Ontwikkelaar, bouwer, 
ontwerper, ambtenaar, archeoloog en kunstenaar gaven allen acte de présence in een zaal  
op de eerste verdieping. De jury kreeg een film te zien waarin een kraamhouder de Markthal 
aanprijst als het ‘walhalla van het foodgebeuren’. Maar wat vooral naar voren kwam, was het 
onvoorwaardelijke commitment van alle partijen aan het resultaat. Dit project mocht niet 
mislukken. Opdrachtgever Provast zette hoog in en wist die stemming over te brengen op alle 
partners in het bouwproces. Bijvoorbeeld op architectenbureau MVRDV, dat voor het eerst 
een gebouw in de thuisstad Rotterdam ontwierp, en op de gemeente, die via een erfpacht
constructie de financieringslast voor Provast verlichtte toen de crisis dat noodzakelijk maakte. 
Floris Alkemade overhandigde als juryvoorzitter de plaquette voor genomineerde opdracht
gevers aan Provasts managing partner Hans de Jong in een ruimbemeten penthouse boven in 
de Markthal. De jury keek door het vloerraam neer op de drukte van de markt en mocht alvast 
nippen aan de champagne, aangeboden door de gastvrije eigenaar van het penthouse.

Geloof, hoop en liefde 

Alle genomineerde opdrachtgevers gingen risico’s aan die op z’n minst ongebruikelijk zijn.  
‘De spreadsheets klopten van geen kant’, merkte een jurylid op, verwijzend naar het vele  
vastgoed dat wordt ontwikkeld op basis van exploitatieberekeningen. Deze genomineerden 
lieten zich drijven door een onwrikbaar geloof in het eigen project. Het belangrijkste verschil is 
dat een paar van hen een bekende vorm van opdrachtgeverschap tot in de perfectie beheersen, 
terwijl anderen werken in een nieuwe constellatie, en al zoekend en improviserend tot een 
goede oplossing komen. Dat is de principiële keuze waar de jury zich met deze selectie voor 
gesteld had. Een ander criterium waar de jury veel gewicht aan toekende, was de mate waarin 
de opdrachtgevers reageren op de sociaalmaatschappelijke opgaven in de omgeving.  
Alle genomineerden geven daar op hun eigen manier blijk van, maar niet allemaal met evenveel 
nadruk en prioriteit.
 In de jurybus, rijdend door het centrum van Rotterdam, voerde de voorzitter een schriftelijke 
inventarisatie uit. Welke opdrachtgevers waren volgens de vijf stemgerechtigde juryleden 
potentiële winnaars van de Gouden Piramide? Uit de ingezamelde briefjes bleek dat niemand 
nog een potentiële winnaar zag in CONO. Gedurende de tour was de jury de inspiratie van het 
opdrachtgeverschap gaan zoeken in nieuwe vormen en nieuwe verhoudingen, en dat zijn niet 
de elementen waarin CONO zich onderscheidt. Over het Consortium DeFlat en Provast was  
de jury verdeeld. Xenia en De Hallen bleken bij alle juryleden nog in beeld. 

de galerijen werden teruggebracht tot drie per verdieping, als fysieke afscheiding tussen de 
vier verenigingen van eigenaren die de flat telt. De opdrachtgevers namen de jury mee naar 
twee appartementen: het een modern en verzorgd, het ander (bijgenaamd de man cave) ruw 
en rauw: de enige flatwoning in de Bijlmer met een houtkachel en schoorsteen. Origineler dan 
het origineel, stelde de jury vast, deze Kleiburgflat, maar ook een eiland – het is jammer dat  
de buitenruimte vanaf de rooilijn in handen van de gemeente is. 
 Net als de eerste dag, begon de tweede met een echtpaar. Jacqueline Bouts en Piet van Veen 
fietsten door de binnenstad van Leiden en passeerden een verwaarloosd pleintje aan de 
Middelstegracht. Er stond een oude beuk, een leegstaand laboratoriumgebouw en verder 
niets van belang. Tussen de rommel door herkende het paar de potentie van deze plek voor 
hun persoonlijke missie: de bouw van een hospice voor jonge mensen. De buurt liep te hoop 
tegen hun eerste ideeën, bekende Jacqueline Bouts in de keuken van het kleine, nieuwe 
gebouw. Een inspraakavond verliep dramatisch, met kreten als de ‘amputatie’ van de beuk, 
hoewel er in feite maar één tak gesnoeid hoefde te worden. Het was een blessing in disguise, 
want het eerste ontwerp met vier losse huisjes ging van tafel, en daarvoor in de plaats kwam 
het gerealiseerde ontwerp. Een licht, aaneengesloten gebouw dat om de boom heen knikt, met 

Bezoek aan kaasmakerij De Tijd. Linksboven: v.l.n.r. Robert Winkel, Peter Paul Witsen, Marieke Rietbergen, 
Jop Fackeldey, Floris Alkemade, Bianca Seekles en Jord den Hollander. Rechtsboven: Jord den Hollander 
voor historische kaart Beemster. Linksonder: André Mol en Floris Alkemade van Atelier Rijksbouwmeester. 
Rechtsonder: v.l.n.r. Jord den Hollander, Bianca Seekles, Wim Betten (CONO) en Robert Winkel.
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 Zo bleven twee kandidaten over, twee stichtingen met een echtpaar als drijvende kracht 
en beide met een architect als een van de huwelijkspartners. Dat symboliseert waar het in 
deze editie van de Gouden Piramide om bleek te draaien: geloof, hoop en liefde. Met name in 
de zorg, die steeds meer op particuliere schouders rust, zullen die waarden hard nodig zijn. 
Op het eindpunt van de jurytour, de busparkeerplaats van station Rotterdam Centraal, kende 
de jury de Gouden Piramide 2016 voor Architectuur toe aan stichting Xenia.

De jury, v.l.n.r. Jord den Hollander, Peter Paul Witsen (secretaris), Jop Fackeldey, Bianca Seekles,  
Marieke Rietbergen, Robert Winkel en Floris Alkemade (voorzitter).

De jury stapt in de bus voor beraad. V.l.n.r. Jop Fackeldey,  
Robert Winkel, Floris Alkemade, André Mol (Atelier Rijksbouwmeester), 
Jord den Hollander en Marieke Rietbergen.



Portretten
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Jacqueline Bouts (directeur Xenia hospice) en Piet van Veen (architect)
Xenia hospice voor jonge mensen

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Reyer Boxem
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Eisse Kalk (voorzitter Stichting TROM) en André van Stigt (initiatiefnemer en architect)
De Hallen

Hans Schröder (voormalig partner Provast) en Hans de Jong (managing partner Provast)
Markthal
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Wim Betten (algemeen directeur CONO Kaasmakers)
Kaasmakerij De Tijd

V.l.n.r. Willem Gaymans (directeur KondorWessels Vastgoed), Martijn Blom (Hollands Licht),
Hella Hendriks (HendriksCPO) en Frank Zwetsloot (Vireo Vastgoed)
DeFlat Kleiburg 



Projecten 
Genomineerde inzendingen
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Terras en tuin Xenia hospice 
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Juryoordeel
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Het thema is haast te zwaar voor een opdrachtgeversprijs in de architectuur. Jonge mensen die 
het einde van hun leven zien naderen. De stichting Xenia, meer in het bijzonder Jacqueline Bouts 
en haar man Piet van Veen, verzorgde voor deze groep een thuis midden in de stedelijke samen-
leving. Nog nergens in Nederland bestond een hospice voor jongeren en jongvolwassenen.  
Na een ingrijpende persoonlijke ervaring kwam het echtpaar die behoefte op het spoor. Het nam 
zelf de verantwoordelijkheid voor een oplossing en maakte daarbij maximaal gebruik van de 
mogelijkheden die architectuur kan bieden.
 Het viel de jury op hoe bescheiden en ingetogen Bouts en Van Veen spraken over de bouw. 
Toch moesten ook zij hindernissen in het proces overwinnen: een beoogd pand dat op het laatste 
moment werd teruggetrokken, verzet uit de buurt, een grondruil. De architectuur straalt dezelfde 
rustige vanzelfsprekendheid uit, maar blijkt bij nadere beschouwing goed doordacht. Het wit is 
een trefzeker gekozen kleur voor een binnenterrein in de oude stad. De ramen tot op de vloer, 
bedoeld om bewoners vanuit het bed een ruim uitzicht naar buiten te bieden, geven vanaf de 
straat een open en vriendelijk beeld. Het interieur is ontspannen maar zorgvuldig vormgegeven. 
Dankzij de knik in de gevel ontstaat een intieme buitenruimte, georganiseerd rond een oude 
beuk. Het Xenia-huis ademt de onnadrukkelijkheid van een opdrachtgever en een architect die 
begaan zijn met hun missie, zonder zelf het podium te zoeken.
 Maar het hospice staat ook voor een bredere ontwikkeling, die te maken heeft met de plek van 
de zorg in de samenleving. De aanwezigheid van een café om de hoek is meer dan symbolisch 
en ook de samenwerking met bewoners van de naastgelegen studentenflat vond de jury een pre. 
Xenia maakt duidelijk dat er plaats is voor zieken en zorgbehoevenden in de stedelijke publieke 
ruimte. Ze worden niet meer zorgzaam weggestopt in instellingen aan de stadsranden. Die tendens 
is positief te waarderen, maar deels noodgedwongen ontstaan. De verwachtingen van zorg 
door familie, buren en vrienden zijn toegenomen en misschien wel te hoog opgelopen. Het gat 
tussen mantelzorg en geïnstitutionaliseerde zorg, dat Xenia ontdekt en opgevuld heeft voor de 
palliatieve zorg aan jonge mensen, kan ook voor andere zorggroepen ontstaan. Denk bijvoor-
beeld aan de groeiende groep ouderen met dementie. 
 Bouts en Van Veen zijn het proces onbevangen ingegaan. Hoewel Van Veen zelf architect is, 
voelden zij zich niet te groot om architectonische versterking in te roepen bij Erik van Tussenbroek. 
Xenia werkt nu aan plannen voor drie nieuwe woningen bij de entree van het binnenterrein, 
bedoeld voor zorgbehoevenden die relatief zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor zijn jonge 
architecten aangezocht en is een ervaren rolstoelgebonden architect als mentor aangesteld. 
Dat tekent het volwassen en inspirerende opdrachtgeverschap van Xenia, een Gouden Piramide 
waard.

Stichting Xenia Hospice Xenia hospice  
voor jonge mensen

Winnaar

Ruimtelijk ontwerp Piet van Veen en architectenbureau MulderVanTussenbroek Planvorming en realisatie 2011 – 2014

Terras met houten rondloop en zitbank rondom de oude bruine beuk 
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‘Xenia’ is het Griekse woord voor ‘gastvrijheid’. Dat is ook 

wat het Xenia-huis wil uitstralen. Er wonen zes jonge mensen 

die er hun gasten ontvangen, die er hun wifi en hun privacy 

hebben, die de cafés en terrassen van de binnenstad weten 

te vinden. Mensen tussen de 16 en 40 jaar, die toch al het 

einde van hun leven zien naderen en palliatieve zorg nodig 

hebben. Xenia biedt het allemaal.

 Nederland kent een aantal kinderhospices en een groot 

aantal hospices waar vooral ouderen wonen, maar voor 

deze leeftijdsgroep is Xenia het enige verblijfhuis. 

Initiatiefneemster Jacqueline Bouts werkte als verpleeg-

kundige in het Leids Universitair Medisch Centrum met  

ernstig zieke jongeren. In haar directe omgeving overleed 

een dierbare op veel te jonge leeftijd. Het deed haar beseffen 

dat voor deze leeftijdsgroep geen enkele vorm van specifieke 

palliatieve zorg bestond. Patiënten waren aangewezen op 

mantelzorg, ziekenhuiszorg of een verblijf in een hospice 

tussen medebewoners van een heel andere generatie.

 Bouts besloot zelf zo’n hospice te ontwikkelen, gesteund 

door haar man Piet van Veen, architect van beroep. Ze deed 

inspiratie op bij werkbezoeken aan Engeland, waar dergelijke 

hospices wel bestaan. Een frisse, huiselijke uitstraling moest 

Xenia krijgen, met veel licht. En het moest in de stad staan. 

Nadat een beoogd pand op het laatste moment door de 

gemeente werd teruggetrokken, kwam een binnenterrein 

in het oude centrum van Leiden in beeld. Naast een grote 

bruine beuk stond een voormalig laboratoriumgebouw, 

verder was het plein vooral verwaaid. De rust, de stilte,  

de boom en het volle stedelijke leven om de hoek maakten 

deze plek echter tot een ideale locatie. 

 Samen met Els van Berkel, destijds coördinator van  

het regionale Netwerk Palliatieve Zorg, en architect Erik van 

Tussenbroek vormden Bouts en Van Veen een initiatiefgroep. 

Deze zocht en vond samenwerking met de Stichting Leidse 

Studentenhuisvesting (later samengegaan met studenten-

huisvester DUWO). Een eerste ontwerp strandde op verzet 

uit de buurt, dat zich toespitste op een tak die van de beuk 

afgezaagd zou moeten worden. Het alternatieve ontwerp  

is gerealiseerd: een tweelaags, hagelwit woonpaviljoen, 

met een knik in de gevel om de boom te sparen en een tuin 

grenzend aan de gemeenschappelijke woonkeuken.

 Het streven naar huiselijkheid en de geïnventariseerde 

wensen van de doelgroep speelden een grote rol bij het 

interieur, waarvoor is samengewerkt met Inge Storm en 

Esther van der Spek. Er zijn veel lichte kleuren gebruikt – 

ook de bedden hebben een verfje gekregen om ze van hun 

ziekenhuiskarakter te ontdoen. Elke kamer heeft eigen 

sanitair, dat voor rolstoelgebonden bewoners toegankelijk 

is via een ingenieuze beweegbare wand in de lengterichting. 

De ramen lopen door tot aan de vloer. Bewoners hebben 

daardoor ook vanuit bed zicht op de tuin. 

 Het gebouw is casco gebouwd door DUWO, dat nu de 

eigenaar is en het pand verhuurt aan Xenia. De inrichting en 

exploitatie financiert de stichting Xenia zelf. Ze leunt daarbij 

voor een belangrijk deel op de Vrienden van Xenia, een 

stichting die donateurs en sponsors werft. In de dagelijkse 

exploitatie zijn de vele vrijwilligers onmisbaar, onder wie 

een aantal bewoners van een belendend studentenhuis. 

Xenia heeft twee mensen in dienst: initiatiefneemster 

Jacqueline Bouts en een coördinator. 

 Nu het hospice voor jonge mensen zo’n twee jaar in 

bedrijf is, wordt gewerkt aan een volgend plan. De wens leeft 

om een klein aantal woningen te bouwen voor gehandicapte 

jongeren, die daar zelfstandig kunnen leven maar wel 

afhankelijk zijn van zorgvoorzieningen waar Xenia over 

beschikt. De Stichting XeniaWonen i.o. heeft de net afge-

studeerde architecten Maarten Plomp en Elmar Koers 

gevraagd om een ontwerp te maken. Architect Ed Bijman is 

bereid gevonden om als mentor op te treden. Bijman is 

ervaringsdeskundige sinds hij zelf is aangewezen op een 

rolstoel. De woningbouw zou aan de rand van het binnen-

terrein moeten komen, waar de straatzijde nu over de volle 

breedte open is. De nieuwbouw versterkt zo het besloten 

karakter van het binnenterrein. De binnenstad van Leiden, 2016. Midden onder Xenia hospice 
met links het studentenhuis.

Situatie
A Kloosterpoort
B Hooigracht
C Groenesteeg
D Middelstegracht

D

A

B

C
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1  Terras met houten rondloop 
2  Zicht vanuit huiskamer en keuken naar terras en tuin
3  Entree met links het terras met halfronde houten zitbank

1

3

2
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Badkamer op eerste verdieping
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1  Woonkamer op eerste verdieping
2  Huiskamer / keuken
3  Trapopgang en kantoor op eerste verdieping
4 Kamer met eigen sanitair
5  Badkamer met beweegbare wand in kamer

1 4

2

5

3

Eerste verdieping en begane grond
1 entree
2 bruine beuk
3 gang
4 huiskamer / keuken
5 kamer
6 kantoor
7 lift
8 woonkamer
9 badkamer

4

7

5

5

5

5

5

5

8

6

6
9

1

2

3

3 3

3
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Een afgesloten tramremise in Amsterdam-West is omgevormd tot een publiek domein met een 
enorme uitstraling. De naburige dagmarkt heeft een impuls gekregen en de wijde omgeving 
heeft zich zelfs naar het project vernoemd. Onder de straatnaamborden prijkt nu de naam 
‘Hallenkwartier’. Verantwoordelijk hiervoor is een opdrachtgever wiens motivatie onvoorwaarde-
lijk ligt in het behoud van het erfgoed en de bijdrage aan de stadsontwikkeling. De betrokkenheid 
is bovendien langdurig. De stichting TROM, die de herontwikkeling van De Hallen realiseerde, 
voert nog zeker tien jaar het beheer. 
 Het is knap hoe de stichting het complexe herontwikkelingsproces beheerst. TROM smeedde 
een coalitie waarin het buurtgevoel een stevige positie had. Dankzij een financieringsstructuur 
waarin individuele Amsterdammers participeren, de levendige openbare passage en voorzienin-
gen zoals de bibliotheek heeft de stichting een publiek domein in de ware zin van het woord 
gecreëerd. Huurders hoefde TROM nauwelijks te werven. Zij stonden na eerdere pogingen tot 
herontwikkeling grotendeels klaar. TROM maakte wel zelf de keuze om een aantal van hen  
een recht op koop te bieden tegen een geïndexeerde prijs, en daardoor mee te laten delen in  
de waardestijging van het complex. Ook dat is zo’n maatregel die de worteling in de stedelijke 
samenleving versterkt.
 Het viel op dat architect André van Stigt, die de jury namens de opdrachtgever ontving, 
nauwelijks over het ontwerp van de restauratie sprak. Dat was formeel zuiver, want tijdens zijn 
werk als architect trad hij tijdelijk terug uit het bestuur van TROM. Feitelijk was hij echter mede-
opdrachtgever, waarbij moet worden aangetekend dat hij zijn honorarium ontvangt uit de 
exploitatie, dus pas jaren na dato. Tekent dat de architect in crisistijd, die zijn eigen werk moet 
organiseren? Of de veranderende rolopvatting van de architect, die alle adviseurs kan overzien 
en risicodragend participeert, zonder een sterke behoefte om een eigen signatuur aan zijn of 
haar portfolio te verbinden? De jury neigt naar het laatste. Ze verwacht dat dit ontwikkelings-
model navolging krijgt, maar spreekt tegelijk de hoop uit dat daar niet altijd de bijna boven-
menselijke inzet van Van Stigt en zijn vrouw Jet van den Heuvel voor nodig is.
 Van Stigt had recht van spreken toen hij tegenover de jury de oproep deed om bij de  
herbestemming van leeg overheidsvastgoed niet voor de hoogste prijs te gaan, maar voor  
de grootste maatschappelijke waarde. Hij voegt zelf immers de daad bij het woord.

Stichting TROM De Hallen Amsterdam
Ruimtelijk ontwerp architectenbureau J. van Stigt bv Planvorming en realisatie 2012 – 2015

Hannie Dankbaarpassage
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De stichting TROM maakte een resoluut einde aan een  

vijftien jaar durende soap rond de herbestemming van een 

vrijgekomen tramremise in de Amsterdamse Kinkerbuurt. 

Vijf jaar na oprichting van deze stichting en drie jaar na de 

overdracht is het rijksmonument opnieuw het ‘werkend hart 

van de buurt’, zij het niet meer voor het rijdend personeel 

en de onderhoudsmonteurs van het gemeentelijk vervoers-

bedrijf, maar voor ondernemers in de sfeer van cultuur, 

media en ambacht. Publieksvoorzieningen als filmzalen, 

winkels, een hotel en de indoor foodmarket trekken boven-

dien bezoekers uit de verre omtrek. 

 TROM staat voor Tramremise Ontwikkelingsmaat-

schappij. Buurtbewoners, sympathisanten en andere 

betrokkenen sloegen de handen ineen om te komen tot een 

andersoortige herontwikkeling dan de initiatieven in de 

vijftien jaar daarvoor. Ontwikkelaars waren gestrand omdat 

hun commerciële programma’s de aansluiting bij de buurt 

misten; de gemeente was zichzelf voorbijgehold met  

verknopingen aan de bouw van woningen en een stadsdeel-

kantoor. Onder de oprichters van de nieuwe stichting 

bevonden zich potentiële huurders die bij eerdere initiatieven 

al in beeld waren, en architect André van Stigt, specialist  

in herbestemming. Hij en zijn vrouw Jet van den Heuvel 

ontpopten zich als de drijvende kracht achter de heront-

wikkeling.

 De stichting verloochent haar wortels in de buurt niet. 

De betrokkenheid is blijvend. Nog zeker tien jaar na opleve-

ring voert ze het beheer. Een aantal huurders heeft na die tijd 

recht op koop, tegen een vooraf vastgestelde (te indexeren) 

prijs. Ze delen zo mee in de waardevermeerdering van het 

complex. Het programma is bovendien niet louter commer-

cieel. De betekenis voor de buurt, bijvoorbeeld in de vorm 

van reïntegratie op de arbeidsmarkt, is zeker zo belangrijk. 

Onder de huurders bevinden zich instellingen met een sociaal 

of anderszins ideëel oogmerk. Denim City bijvoorbeeld, de 

jeanscampus waar wordt gewerkt aan duurzamere productie-

wijzen en waar jongeren het vak van jeans maken leren.  

Of galerie-artotheek Beeldend Gesproken voor kunstenaars 

met een psychiatrische achtergrond. Instellingen als deze 

betalen een lagere vierkantemeterprijs dan de commerciële 

huurders. 

 Winst hoeft de stichting niet te maken, maar een solide 

financiële basis kan niet ontbreken. Private investeerders, 

onder wie de aannemer en de architect, brachten een kapitaal 

van 7,7 miljoen euro bij elkaar. De meesten van hen zijn 

particulieren, Amsterdammers die het project en het complex 

een warm hart toedragen. De gemeente nam de parkeer-

garage turn-key over. Dat gaf voldoende vertrouwen voor 

het Nationaal Restauratie Fonds en de Triodos Bank om het 

resterende investeringskapitaal te financieren. Het geheel 

is gerealiseerd zonder subsidie.

 De Hallen zoekt de aansluiting bij de lokale samenleving 

niet alleen in deze beheer- en financieringsconstructies, 

maar vooral ook in het gebouwde resultaat. Een van de 

zeven hallen, de ‘traverseerhal’, staat dwars op de zes andere. 

Hiervan is een openbare passage gemaakt, van waaruit  

verreweg de meeste winkels, instellingen en bedrijven  

ontsloten zijn. Hier worden regelmatig markten georgani-

seerd. De formule van de Foodhallen, horeca vanuit vaste 

kramen, zat nog niet in de eerdere plannen voor het complex 

en brengt levendigheid en vitaliteit. De uitstraling op de 

omgeving is enorm. Ondernemers in omliggende straten 

(zoals de kooplieden van de Ten Katemarkt direct om de 

hoek) profiteren van het nieuwe publiek en associëren zich 

openlijk met De Hallen. Zij hebben de gehele buurt tussen 

Vondelpark en Jordaan inmiddels ‘Hallenkwartier’ gedoopt. 

 En de buurt heeft natuurlijk een zorgvuldig gerestau-

reerde tramremise teruggekregen, ooit onbenaderbaar en 

veronachtzaamd, nu stralend erfgoed dat zomaar te betreden 

is. De hoge toegangsdeuren, de zichtbare dakconstructie, 

de teruggebrachte kleurstelling van begin twintigste eeuw, 

ze dragen allemaal bij aan het bijzondere karakter van deze 

nieuwe publieke ruimte.

Het Hallenkwartier, 2015

A

B

C

D

H

E F

G1
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1 – 2  Voormalige remisehal (1) en traverseerhal, 
nu passage (2) voor de transformatie

Situatie
A Kinkerstraat
B Tollensstraat
C Hannie Dankbaarpassage
D FilmHallen
E Foodhallen
F Denim City
G Hotel De Hallen
H Inrit ondergrondse parkeergarage
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1  Restaurant in Hotel De Hallen
2  Hotel De Hallen met daarvoor de inrit tot  

ondergrondse parkeergarage
3  Gerenoveerde straatgevel Tollensstraat
4  Bibliotheek met leescafé Belcampo

1 3

2 4
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1  Foodhallen
2  Denim City
3  Hannie Dankbaarpassage
4  Foyer FilmHallen
5  Langgerekte foyer Hotel De Hallen met aan weerszijden hotelkamers
6  Bioscoopzaal FilmHallen

1

2

5

3

6

4
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Dat Rotterdam in 2015 kon weglopen met de vijfde plek op Lonely Planet’s ranglijst van te 
bezoeken steden, heeft veel te maken met de aanwezigheid van de Markthal. Maar ‘mijn zoontje 
van acht wil er ook naartoe’, aldus een jurylid. Het gebouw trekt een zeer uiteenlopend publiek. 
Ook bezoekers van de aanpalende warenmarkt wandelen geregeld naar binnen, hoewel de 
kraamhouders in de Markthal zich in assortiment en prijsstelling op een andere doelgroep richten. 
En anders mengen de verschillende groepen zich wel in het straatbeeld. Dat is een verrijking 
voor dit deel van Rotterdam, dat sinds het verdwijnen van het spoorviaduct wat onbestemd 
was gebleven.
 Hoe de samenwerking tussen ontwikkelaar, architect en gemeente precies is verlopen, 
weten alleen de insiders. De jury heeft de indruk dat de samenwerking soms onder spanning 
stond. Aan het resultaat is dat niet af te zien. De samenwerking was dus wel productief, en daar 
gaat het uiteindelijk om, ook in het opdrachtgeverschap. Symbool daarvoor staat de kleurrijke 
digitale schildering die over de complete binnengevel van de hal is aangebracht, de Hoorn des 
Overvloeds van de kunstenaars Arno Coenen en Iris Roskam. Er moesten aanzienlijke praktische 
problemen worden overwonnen om het in korte tijd te realiseren, vooral voortvloeiend uit de 
omvang van de rendering in zowel vierkante meters als terabytes, maar zelden is een kunstwerk 
zo doeltreffend ingezet als hier. En ook de typologie van de appartementen die over de markt-
kramen heen gebogen zijn, is niet eerder vertoond. Dat had gemakkelijk tot een architectonische 
ramp kunnen leiden, zeker tijdens de financieringscrisis, die alle verwachtingen vertroebelde. 
Zo is het niet uitgepakt, integendeel. Dat is een enorme verdienste, waarvoor de credits Provast 
toekomen. Het was bovendien Provast dat voldoende ondernemers wist te werven voor dit 
nieuwe en nog onbekende avontuur. 
 De ontwikkelaar heeft het spel subliem gespeeld, maar het was een bekend spel. Na oplevering 
is het gebouw overgenomen door een winkelvastgoedfonds. De ontwikkelaar heeft geen directe 
bemoeienis met het beheer. Er is dan ook geen sprake van een mechanisme waarmee ontwikke-
lingswinsten geherinvesteerd worden in het gebouw of zijn omgeving, of van sociaal-maatschap-
pelijke ambities anders dan het binden van relatief goed verdienende inwoners aan Rotterdam. 
Provast heeft betrokkenheid getoond door ook gebouwen in de omgeving te (her)ontwikkelen, 
maar investeringen in de openbare ruimte zijn en blijven een verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Dat het spel volgens bekende spelregels is gespeeld, neemt niet weg dat de Markthal 
een aanwinst is voor Rotterdam en voor Nederland als geheel. Het gebouw creëert een markt 
voor architectuur.

Provast Markthal Rotterdam
Ruimtelijk ontwerp MVRDV, Inbo Planvorming en realisatie 2004 – 2014

Marktkramen op begane grond met daarboven horeca
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Een uniek gebouw met een expressieve uitstraling en een 

niet eerder vertoonde combinatie van functies – met die mix 

heeft de Markthal internationale bekendheid verworven. 

Bijna twee jaar na de opening kan worden vastgesteld  

dat Rotterdam er een blijvende publiekstrekker bij heeft. 

Het beeld is iconisch: de natuurstenen boog, 40 meter 

hoog, met het kleurrijke kunstwerk verspreid over de gehele 

binnenzijde en de drukte van de markt daaronder. Wie er 

geweest is, verbindt aan dat beeld het geroezemoes van  

de marktvloer en de verleidelijke geuren uit de kramen. 

 De bouw is te herleiden tot een idee van de toenmalige 

burgemeester Ivo Opstelten. Europese regels stelden 

beperkingen aan de verkoop van levensmiddelen in de 

openlucht. In navolging van vooral Zuid-Europese steden 

zou Rotterdam een overdekte markt moeten krijgen.  

De gemeente vroeg de vijf grootste ontwikkelaars van 

Nederland om een voorstel voor zo’n hal, geplaatst tussen 

twee woontorens en met een parkeergarage eronder. 

Vastgoedontwikkelaar Provast zocht de samenwerking met 

architectenbureau MVRDV. Zij kwamen met een heel andere 

typologie: 204 appartementen en 24 penthouses die tezamen 

een boog vormen over de markthal heen, met onder de grond 

een supermarkt, een parkeergarage en de expeditie- en 

opslagruimtes. Veel later is daar nog een bijzondere functie 

aan toegevoegd. Archeologische vondsten in de bouwput 

gaven aanleiding om in het roltrappenhuis van de parkeer-

garage een expositie in te richten: de Tijdtrap. Op iedere 

verdieping is een vitrine ingericht die een tijdlaag  

representeert.

 Er zaten tien jaar tussen Opsteltens idee en de opening 

door koningin Máxima. In die tijd doorstond het project een 

vastgoedcrisis. De belegger die de commerciële ruimtes 

zou afnemen, haakte af, waarop ook bij de belegger voor de 

huurwoningen twijfel toesloeg. Dat maakte de financiering 

in één klap onzeker. De gemeente stak de helpende hand 

toe door de grond in erfpacht uit te geven. Dat verminderde 

de financieringslast. Provast besloot om ondanks het 

onverwachte financiële risico te starten met de onderbouw 

(met daarin de parkeergarage), gefinancierd met de termijn-

betaling die de gemeente als toekomstig eigenaar van de 

garage zou doen. Naar eigen zeggen kon Provast het finan-

ciële risico alleen nemen omdat het geen beursgenoteerde 

onderneming is en dus vrij kan beschikken over het eigen 

kapitaal. De investering ging de standaardnormen in de 

vastgoedontwikkeling te buiten. 

 Die onderbouw bracht op zichzelf al de nodige risico’s 

met zich mee, want was complex. Zo is het beton gestort in 

een bouwput vol water. Dat was nodig om tegendruk te 

bieden tegen het omliggende grondwater. Het peil daarvan 

mocht niet worden verlaagd, om verzakkingen en paalrot  

in de fundering van nabije bebouwing te voorkomen. 

 In 2010 werd met Klépierre een nieuwe belegger  

gevonden en kon het project zonder versoberingen worden 

voortgezet. Het nu zo karakteristieke kunstwerk aan de  

binnenzijde moest toen nog worden gemaakt. In 2013 kregen 

Arno Coenen en Iris Roskam de opdracht om hun voorstel 

uit te voeren. De afbeelding van de druiven, graanhalmen, 

vissen en andere etenswaren die uit de hemel boven 

Rotterdam lijken te vallen, is digitaal getekend – bij elkaar 

10.000 vierkante meter oftewel 400.000 megapixels groot. 

 In de omgeving heeft Provast nog een aantal andere 

panden gebouwd of verbouwd: het belendende kantoor-

gebouw van Loyens & Loeff, de Jan Prins- en Willibrord-

basisscholen en het Huf-pand op de Vlasmarkt. De gemeente 

zorgde onder meer voor een nieuwe fietsenstalling en  

voor de herinrichting van de Binnenrotte, waar nog steeds 

tweemaal per week de buitenmarkt wordt gehouden.  

De Hoogstraat kreeg als aanloopstraat vanaf het winkelhart 

een opknapbeurt. Het draagt allemaal bij aan de stedelijke 

kwaliteit van deze plek en de aantrekkingskracht van  

de Markthal zelf, die in zijn eerste jaar acht miljoen  

bezoekers trok. 

Rotterdam aan de Maas, rechtsonder de Markthal

Situatie
A Verlengde Nieuwstraat
B Laurenskerk
C station Rotterdam Blaak
D openbare bibliotheek

A

B

C

D
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1   De Markthal aan de Binnenrotte
2–3   Horeca en drukbezochte kramen in de Markthal

1 2

3

Doorsnede
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1  Roltrappenhuis met Tijdtrap
2  Interieur woning in de Markhal
3  Vitrine met archeologische vondsten tussen roltrappenhuis  

en ondergrondse parkeergarage
4  Ondergrondse parkeergarage
5  Appartement met zicht op interieur Markthal

1 5

3

2

4

Elfde verdieping en begane grond
1 hoofdentree
2 marktkramen 
3 roltrappenhuis
4 winkels
5 café
6 trappenhuis appartementen
7 entree parkeergarage
8 penthouse

1 12 23

4 5

6 6
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Een embleem van een failliete stedenbouw is omgevormd tot een succesverhaal. En dat  
zonder de oorspronkelijke principes te verloochenen. In feite doet zich hier een ongelofelijke 
paradox voor. De galerijflat Kleiburg, bedoeld als collectief gebaar, ging ten onder in een  
individualiserende wereld en wordt nu gered door hem opnieuw collectief te maken, maar  
met andere middelen. 
 De initiatiefnemers wisten niet waar ze aan begonnen, gingen het avontuur aan en  
kwamen er glansrijk uit tevoorschijn. Die ondernemersgeest alleen al is bewonderenswaardig. 
Alle 560 woningen zijn verkocht. Waar het succes in schuilt, is moeilijk vast te stellen. De lage 
prijs per vierkante meter heeft geholpen en in termen van marketing was de reportage in het 
NOS Journaal welkom, maar dat is niet het hele verhaal. Belangrijker lijkt dat het klusconcept 
geestverwanten bij elkaar heeft gebracht. Door zo’n gemeenschappelijke mindset konden de 
galerijen weer gaan functioneren als collectieve ruimtes, in plaats van de anonieme en onveilig 
aanvoelende ruimtes die het waren. Een jurylid vergeleek de woningen met iPhones: stan-
daardproducten die persoonlijk worden door wat je ermee doet.
 Of de opdrachtgevers het succes zelf voor honderd procent doorgronden, is de vraag.  
Het consortium volgde niet de gebruikelijke route van onderzoek, ontwerp en uitvoering. Het kocht 
de flat op intuïtie aan en ontwikkelde gaandeweg zijn koers, in nauw contact met de bewoners. 
Naar eigen zeggen stonden leden van het consortium ieder weekend bier te tappen. Het idee 
van het klusconcept ontstond pas na het voornemen tot aankoop. Het is in vier fases doorge-
voerd. Tussendoor kon het consortium bij uitblijvend succes van het restant van de woningen af. 
Het was een zoekend proces, waarbij geslaagde keuzes slim werden uitgebouwd en geperfectio-
neerd. Daar kwam wel wat geluk bij kijken, met name met de komst van een kloostergemeen-
schap en de bijbehorende brouwerij. Deze geven kleur aan DeFlat Kleiburg en vertegenwoordigen 
een grote symboolwaarde.
 De jury is onzeker over hoe DeFlat Kleiburg zich door de jaren heen zal houden. De inbedding 
in de omgeving van de Bijlmer lijkt losjes, misschien te los. Veel bewoners komen van buiten  
en het consortium heeft niet geïnvesteerd in voorzieningen voor de buurt, ook niet toen het  
concept succesvol bleek. Er zijn geen conclusies verbonden aan het multiculturele karakter van 
de omgeving. DeFlat is onverschrokken en innovatief aangepakt, maar wel als een op zichzelf 
staande businesscase. 

Consortium DeFlat DeFlat Kleiburg
Ruimtelijk ontwerp NL Architects, XVW architectuur Planvorming en realisatie 2011 – 2015

Detail gerenoveerde en herstelde gevel
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In de grootscheeps vernieuwde Bijlmermeer is één buurt 

over waar de oorspronkelijke stedenbouwkundige principes 

nog fier overeind staan. Tussen de stations Ganzenhoef en 

Kraaiennest rijdt de metro hoog over het parklandschap, 

tussen de gerenoveerde honingraatflats met hun tien verdie-

pingen. Auto’s zijn nergens te bekennen. Het beeld Ma Aisa, 

oftewel Moeder Aarde, overziet dit ‘Bijlmer Museum’ vanaf 

haar eigen eilandje. De forse dame in het witte gewaad 

staat met de rug naar Kleiburg, de laatste flat die werd 

gered van de sloop.

 De toenmalige eigenaar Rochdale zag geen toekomst 

meer in Kleiburg. De flat was bijna leeg en klaar voor 

afbraak, toen de woningcorporatie een laatste poging deed 

om het gebouw voor een symbolisch bedrag van de hand  

te doen. Rochdale stelde daaraan de voorwaarde dat de flat 

nog zeker 25 jaar in exploitatie moest blijven. Toen dat 

bericht begin 2011 in de krant verscheen, roken de vrienden 

Willem Gaymans van KondorWessels Vastgoed en  

Martijn Blom van Hollands Licht hun kans, letterlijk nog 

zonder te weten waar ze aan begonnen. Ze vormden een 

consortium met Hella Hendriks (HendriksCPO) en  

Frank Zwetsloot (Vireo Vastgoed). Tezamen ontwikkelden 

ze een concept van kluswoningen. Er waren meer gegadig-

den, maar hierin zag Rochdale het meest perspectief. 

 Het idee was om de 560 woningen te strippen en casco 

te verkopen als kluswoningen. Gevels en gemeenschappelijke 

ruimtes zou Consortium DeFlat zelf opknappen. Geïnteres-

seerden werd alle mogelijke vrijheid geboden in de indeling 

van het appartement, waarbij ook horizontaal of verticaal 

samenvoegen een mogelijkheid was – verticaal samenvoegen 

is in de praktijk overigens niet gebeurd. Kopers mochten 

zelf aan de gang gaan, een eigen aannemer selecteren of 

gebruikmaken van de opties die de aannemer van het  

consortium bood. Om te voorkomen dat mensen onveilige 

of anderszins onverantwoorde keuzes maken, maakte het 

consortium een klushandboek en stelde het een klus- 

coördinator aan. 

 Het ontwerp van de gemeenschappelijke ruimtes groeide 

intussen toe naar herstel van het oorspronkelijke aanzien. 

Dat was niet van meet af aan de opzet, maar bleek goed te 

passen bij de sfeer en mentaliteit van de kopers. Beton werd 

schoongewassen van de witte verf, puien grijs geschilderd, 

galerijen werden gecompartimenteerd voor een betere 

sociale structuur en aangebouwde liften werden verwijderd. 

Wel kreeg DeFlat Kleiburg ruimere en lichtere doorgangen 

bij de entrees. De bergingen in de plint werden vervangen 

door woningen.

 Ook zakelijk vond het project gaandeweg zijn vorm.  

De aankoopsom van één euro kosten koper stelde weinig 

voor, maar de erfpachtrekening was wel serieus. 

KondorWessels nam als grootste partij in het consortium 

het bezit over en leidde de ontwikkeling. Om het risico te 

spreiden, is het project opgedeeld in vier fases, waarbij het 

besluit over een volgende fase pas werd genomen als de 

fase ervoor voldoende succesvol was. De prijs per vierkante 

meter was met 1100 euro laag gehouden. Lukte het deson-

danks niet, dan zou Rochdale het restant van de flat terug-

nemen en waarschijnlijk alsnog slopen. 

 Die zekerheid bleek niet nodig. Mede dankzij een ruime 

media-aandacht trokken de open dagen veel belangstelling. 

Soms kwamen er honderden belangstellenden op af. 

Inmiddels zijn alle woningen verkocht en zijn de laatste 

klussers bijna klaar. Bewoners delen in al hun verscheiden-

heid één eigenschap: de manier waarop ze in het leven staan. 

Ze durven een uitdaging aan. Daaruit ontstaat saamhorig-

heid. Een bijzondere groep bewoners versterkt dat gevoel: 

de kloosterlingen op de begane grond, die in de flat een 

kapel hebben ingericht, hun eigen Kleibier brouwen en  

een buurtkamer en een moestuin beheren. 

Het ‘Bijlmer Museum’ in Amsterdam-Zuidoost met midden rechts Kleiburg langs metrolijn

Bijlmermeer in wording, eind jaren zestig

Situatie
A Kleiburg
B Kraaiennest
C metrolijn

A

B

C
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Begane grond

1 Opengewerkte plint en nieuwe entree
2 Ruime en lichte entree met liften en noodtrappenhuis

1 2
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1  Metrostation Kraaiennest met daarachter Kleiburg
2  Plattegronden type A en B: boven standaard, daaronder  

voorbeelden van varianten
3  Gemeenschappelijke moestuin voor Kleiburg
4  Zijgevel met vernieuwde plint
5  Interieur kapel

1

2

3

4 5

Type A Type B
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Kaasmakerij De Tijd is een hoopgevend gebouw. Er zijn niet veel productiebedrijven die zich zo 
sterk rekenschap geven van hun omgeving, die bereid zijn om miljoenen extra te investeren om 
te kunnen blijven op de plek waar de wortels liggen. Dat dit bedrijf, CONO Kaasmakers, een 
coöperatie van melkveehouders is, is daar niet vreemd aan. Boeren hebben een hechte band 
met het land, hun productiegrond immers, en zijn gewend om over generaties heen te denken. 
CONO verzilvert de trots op het Hollandse landschap in zijn marketing. Maar toch: een gemiddelde 
investering van bijna twee ton per veehouder die slechts indirect of op lange termijn terugverdiend 
wordt, dat dwingt respect af.
 Het idee dat moderne bedrijfsvoering niet in het landschap zou passen, wordt hier ontkracht. 
Architect Bastiaan Jongerius heeft de maten van de polder opgezocht. Hij sluit aan bij de  
perspectiefwerking die besloten ligt in het oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse landschap.  
Het resultaat is prachtig. Dat is mede te danken aan zijn opdrachtgever, die een serieuze ontwerp-
competitie organiseerde en tijdens die procedure de flexibiliteit toonde om ook het pakhuis af 
te breken en de nieuwbouw ervan te integreren met de kaasmakerij. 
 De jury heeft de indruk dat de werelderfgoedstatus van de Beemsterpolder het ambitieniveau 
heeft opgekrikt. Maar als de beschermingsregels plichtmatig waren opgevolgd, zou het resultaat 
een stuk minder tot de verbeelding spreken. Bouwen in waardevol landschap komt vaak neer 
op verstoppen. Deze productiehal toont zich openlijk in het landschap, sterker: hij nodigt 
bezoekers uit, vooral door de glazen gevels en de winkel aan de kop. Daarmee draagt hij bij 
aan het herstel van de onzichtbaar geworden relatie tussen voedselproductie en landschap.
 De zuivelcoöperatie overstijgt de korte termijn en zoekt het contact met de omgeving, 
zowel sociaal als landschappelijk. Maar breder gezien staat CONO niet model voor de wezenlijke 
verschuivingen in opdrachtgeverschap van deze tijd. Niet meer dan zijdelings wakkert het de 
sociaal-maatschappelijke energie aan. Een jurylid noemde het jammer dat CONO de eigen 
nieuwbouw niet als voorbeeld stelt aan de honderden leden, die ook zelf van tijd tot tijd nieuwe 
stallen en andere bedrijfsgebouwen nodig hebben. De verhouding tussen opdrachtgever, architect 
en samenleving is klassiek. Maar ook met zo’n traditioneel proces kan een indrukwekkend 
resultaat worden bereikt. Het is te hopen dat CONO een inspiratiebron zal blijken voor andere 
productiebedrijven, die al te snel en gemakkelijk kiezen voor een gesloten hal op een goedkoop 
bedrijventerrein.

CONO Kaasmakers Kaasmakerij De Tijd
Ruimtelijk ontwerp Bastiaan Jongerius Architecten Planvorming en realisatie 2007 – 2014

Zijgevel met colonnade
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‘De Oude Dame’, wordt de kaasmakerij in het agrarische 

landschap van de Beemster wel genoemd. Het gebouw stamt 

uit 1930 en was op. Eigenaar CONO, een zuivelcoöperatie 

van 460 vooral Noord-Hollandse melkveehouders, had 

behoefte aan nieuwbouw. Een ‘jonge meid’.

 Die nieuwbouw moest op dezelfde locatie verrijzen. 

Dat had praktische voordelen. De weipoedertoren op het 

complex bijvoorbeeld is gebouwd in 2005 en functioneert 

nog prima. Maar de binding met de omgeving was zeker zo 

belangrijk. De kaasmakerij is niet zomaar een fabriek, maar 

hoort bij het agrarisch bedrijf. De associatie met het platte-

land houdt CONO hoog, in zijn producten, zijn marketing 

en ook zijn thuisbasis. De band is ook historisch. De coöpe-

ratie waar CONO uit voortkomt, is in 1901 opgericht in de 

Beemster. Na een fusie koos de coöperatie in 1930, toen 

onder de naam De Tijd, voor de huidige locatie bij het dorp 

Westbeemster. 

 Nu staat dat landschap wel op de werelderfgoedlijst 

van de Unesco. Een eerste contact met de gemeente 

Beemster, siteholder van het werelderfgoed, wees uit dat 

nieuwbouw niet op voorhand was uitgesloten – want ook 

de gemeente onderkent het belang van de melkveehouderij 

voor het landschap – maar wel aan zeer hoge eisen zou 

moeten voldoen. Op geen enkele manier zou het bouw-

project afbreuk mogen doen aan de ‘uitzonderlijke universele 

waarde’ van het werelderfgoed Beemster. 

 CONO besloot een meervoudige opdracht uit te schrijven 

onder gerenommeerde architectenbureaus, waaronder het 

bureau dat eerder de weipoedertoren had ontworpen: 

Bastiaan Jongerius Architecten. Het liet de opdracht bege-

leiden door oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, die ook 

de selectiecommissie voorzat. Nadat de ontwerpen waren 

ingeleverd, trok Dijkstra een belangrijke conclusie. Het pak-

huis op het complex bleek een goede oplossing in de weg 

te staan. Nadat de nieuwe kaasmakerij was opgeleverd, zou 

een tweede bouwfase nodig zijn voor een nieuw pakhuis 

met een bezoekersgebouw. Op verzoek van Bastiaan 

Jongerius, toen nog kandidaat-opdrachtnemer, werd ver-

volgens de opening geboden om de fases samen te voegen 

en in één bouwvolume te integreren.

 Jongerius won, in een team met DS landschapsarchitec-

ten, erfgoedhoogleraar Jan Kolen en ABT adviseurs voor de 

bouwtechniek. Hij onderkende het belang van maatvoering 

en perspectief in het landschap van de droogmakerij, die 

vierhonderd jaar geleden volgens strakke geometrische 

principes is ingericht. Een laag, smal en lang gebouw moest 

het worden, geplaatst op enige afstand van de weg en binnen 

de grenzen van een enkele Beemsterkavel (die 900 bij  

180 meter meet). 

 Kaasmakerij De Tijd meet uiteindelijk 230 bij 55 meter. 

Het is deels ondergronds gebouwd, om de hoogte tot  

7 meter te kunnen beperken. Om de relatie tussen het 

gebouw en de omgeving te versterken, is gekozen voor een 

transparante gevel. Maar directe zoninval moest worden 

vermeden, want kaasmaken gebeurt bij een temperatuur 

van dertien graden. Met de colonnade introduceerde 

Jongerius een oplossing die refereert aan de klassieke 

beeldtaal en die een gelaagdheid in de gevel aanbrengt. 

Door het geheel iets op te tillen, ontstond het beeld van 

een gebouw dat te gast is in het landschap.

 Het kost tijd om een nieuwe kaasmakerij in te regelen. 

De overgang van de Oude Dame naar de Jonge Meid neemt 

twee jaar in beslag. Daarna wordt de oude kaasmakerij met 

het pakhuis gesloopt. De grond wordt weer grasland. 

CONO heeft dan ruim 80 miljoen geïnvesteerd in de huis-

vesting, bijna twee ton per aangesloten veehouder. Het is 

een investering in het bedrijf én in het agrarische landschap, 

de bestaansgrond van de coöperatie.

Westbeemster, 2015. Kaasmakerij De Tijd met daarvoor de weipoedertoren en de te slopen Oude Dame.

Lucas Jansz. Sinck, historische kaart Beemster, 1664

Situatie
A Rijperweg
B bestaande weipoedertoren en de Oude Dame
C kaasmakerij

A

B

C
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1  Zijgevel Kaasmakerij De Tijd met  
rechts de weipoedertoren

2  Beemsterkoeien in de wei  
voor hoofdgebouw2

1

Eerste verdieping en begane grond
1 entree
2 kantoor
3 kaaswinkel
4 voorfabriek
5 kaas maken
6 pekellokaal
7 pakhuis
8 expeditie
9 bezoekersgang

7

8

9

4

15

22

6

3
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1  Zijgevel met colonnade
2  Entreehal met uitzicht op weipoedertoren
3 Kantoortuin

4  Pekellokaal
5 Draineerbak met unieke open (kaas)bereiding
6  Kaaswinkel in Kaasmakerij De Tijd

1

2 3 5

4

6
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Tien overige inzendingen
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Dierentuin Artis, vlak bij het  
centrum van Amsterdam, is onder-
deel van Natura Artis Magistra. 
Die naam betekent ‘De natuur is 
de leermeesteres van de kunst’. 
Het educatieve instituut, opge-
richt in 1838, stelt zich ten doel 
om een breed publiek de samen-
hang van de natuur te laten ont-
dekken. Om zijn rol waar te blijven 
maken in de verstedelijkende 
samenleving van deze tijd, wil het 
zich vernieuwen. Het liefst zou de 
directie de dierentuin toeganke-
lijk maken als stadspark, zonder 
entree te heffen, maar die droom 
is financieel niet haalbaar. 
 Wel kon Artis een deel van het 
terrein inrichten als vrij toeganke-
lijke publieke ruimte en zo terug-
geven aan de stad. Het Artisplein 
is het resultaat. Het is een ont-
moetingsplek, maar vooral ook 
een plek die bezoekers in contact 
brengt met de natuur: ze kunnen 
haar zien, voelen, ruiken en horen. 
Kinderen spelen bij de Watertafel, 
tegen het decor van de monu-
mentale instituutsgebouwen en 
een grote volière. In die volière 

bevindt zich een uitsnede van het 
Hollandse polderlandschap,  
met de weidevogels die daarin 
thuishoren. 
 Landschapsarchitect Michael 
van Gessel heeft het plein inge-
richt, maar was zeker niet de 
enige betrokken ontwerper.  
De opdrachtgever heeft het 
Artisplein opgevat als ensemble. 
Het wordt begrensd door  
twee rijksmonumenten: de 
Ledenlokalen, waar nu onder 
meer een café-restaurant is 
gevestigd, en het Groote Museum, 
dat nog gerestaureerd zal worden. 
Naast de Ledenlokalen is Micropia 
gebouwd, het enige microben-
museum ter wereld. Een master-
plan borgt de samenhang tussen 
al deze ontwikkelingen en biedt 
de basis voor de supervisie door 
de directie. Voor architectuur, 
inrichting en bijvoorbeeld ook de 
bewegwijzering en het licht zijn 
in totaal niet minder dan acht 
ontwerpbureaus ingeschakeld. 
Maar de centrale ruimte is het 
Artisplein zelf, historisch en 
eigentijds tegelijk, appellerend 

aan zowel natuur als cultuur, in 
een nieuw verbond tussen de 
stad en haar dierentuin.

Het verplaatsen van het hek en de inrichting van het plein zijn op zichzelf eenvoudige ingrepen, maar ze 

vertegenwoordigen een enorme kwaliteit. Er is een strak vormgegeven en gezellige plek in Amsterdam 

gecreëerd. Kinderen kunnen er vrijuit spelen. De opdracht die Artis zichzelf stelde, behelsde echter meer 

dan het plein en was in zijn totaliteit verre van eenvoudig. Het Artisplein is het middelpunt van een 

ensemble waarvan ook gerenoveerde rijksmonumenten en een nieuw gebouwd museum deel uitmaken. 

Ondanks een groot aantal betrokken ontwerpers is de samenhang onmiskenbaar aanwezig. Dat getuigt 

van een goede regie. Op een slimme en subtiele manier heeft de dierentuin een nieuw publiek domein 

aan de stad toegevoegd. 

Natura Artis Magistra Artisplein als ensemble
Ruimtelijk ontwerp Michael van Gessel, Sprenger von der Lippe, Kossman.dejong, ART+COM, Rappange & Partners, 
Studio Linse, Mijksenaar wayfinding experts, Simon Corder Planvorming en realisatie 2004 – 2014

Situatie
A entree plein
B weidevogelvolière
C Watertafel
D plein
E restaurant De Plantage
F Groote Museum

AA

A

B

C

D

E

F

Artisplein getekend door Jan Rothuizen
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1  Weidevogelvolière met oud-Hollands weidelandschap
2  Het tapijt van steen
3  Openbaar terras op Artisplein
4  Terras restaurant De Plantage met zicht op Artisplein

1

2 3

4
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1  De Watertafel is 62 meter lang
2  Waterverstuiver in de Watertafel
3  Achterzijde restaurant De Plantage met rechts de ingang 

naar microbenmuseum Micropia

1

2 2
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De bombestendige kazerne van 
Fort Vechten bij Bunnik ligt in  
een U-vorm op het fort. Op het 
binnenterrein van die kazerne is 
in 2015 het Nationaal Waterlinie-
museum geopend. Het maakt 
deel uit van een museaal fort- 
terrein. Een 80 meter brede zone 
daarvan, de zogenaamde ‘strook’, 
is teruggebracht naar de situatie 
van 1880, met onder meer 
camouflagegroen. Op het overige 
gedeelte worden de ecologische 
waarden geconserveerd die zijn 
ontstaan nadat het militaire 
gebruik is beëindigd. Het fort  
was onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, de verdedi-
gingslinie tussen het IJmeer en  
de Biesbosch. Alle forten zijn of 
worden rijksmonument en het 
complete landschappelijke  
complex is genomineerd voor  
de werelderfgoedlijst van de 
Unesco. 
 Het initiatief voor een museum 
op deze plek kwam van het Rijk, 
als onderdeel van een ontwikke-
lingsperspectief voor de hele 

Waterlinie. De provincie Utrecht 
werd verzocht om het opdracht-
geverschap op zich te nemen.  
Ze deed dit mede namens 
Staatsbosbeheer, eigenaar van 
het fort, en de andere vier linie-
provincies.
 Een principiële keuze was om 
met een jonge architect te werken. 
Hier werd ‘eigenzinnige creativi-
teit’ van verwacht. Uit een selectie 
onder tien bureaus kwam Anne 
Holtrop als winnaar tevoorschijn. 
Hij ontwierp een museum in het 
grondlichaam achter de kazerne, 
opgebouwd rondom een patio.  
In die patio is een vijftig meter 
lange maquette van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie te zien. 
Bezoekers kunnen hierin sluizen 
opendraaien en zo bekijken hoe 
de inundatievelden onderlopen. 
 In haar opdrachtgeverschap 
mobiliseerde de provincie de  
kennis bij alle betrokken partijen. 
Zo is exploitant Nieuwland, die in 
een Europese aanbesteding 
geworven is en een contract voor 
33 jaar kreeg, direct betrokken bij 

het ontwerp. De aannemer werd 
uitgenodigd om zijn technische 
kennis in te brengen via een 
‘engineering & build’-contract.  
Er was een ingenieuze eigen-
domsconstructie nodig om in 
aanmerking te komen voor vrij-
stelling van 2 miljoen euro aan 
btw. De provincie nam het terrein 
in erfpacht van Staatsbosbeheer, 
en zette het vervolgens in onder-
erfpacht door naar de exploitant.

Excellente architectuur komt niet tot stand zonder goed opdrachtgeverschap. Dat geldt ook voor het 

Waterliniemuseum. Architectonisch behoort het tot de hoogtepunten van de afgelopen jaren. In het 

opdrachtgeverschap van de provincie Utrecht is een aantal momenten aan te wijzen dat daar direct 

mee te maken heeft. De keuze om een ontwerpcompetitie onder jonge architecten uit te schrijven is er 

daar een van, de keuze om de exploitant bij het ontwerp te betrekken een andere. Met slimme constructies 

heeft de provincie de eigen mogelijkheden geoptimaliseerd. Echt tegen de stroom inroeien was echter 

niet nodig. Programmatisch en ruimtelijk was de opgave overzichtelijk. Het opdrachtgeverschap is 

daardoor nooit beproefd.

Provincie Utrecht Waterliniemuseum Fort Vechten
Ruimtelijk ontwerp Studio Anne Holtrop Planvorming en realisatie 2011 – 2015

Situatie
A Marsdijk
B Achterdijk
C A12
D patio met maquette

A

B

C
D

Fort Vechten, 2015
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1    Gevelmuren Waterliniemuseum  
steken boven het fortterrein uit

2–5   Patio met maquette van de  
Nieuwe Hollandse Waterlinie

51

3

2

4

Begane grond
1 entree
2 voormalige kazerne
3 landschap
4 entree museum en winkel
5 tentoonstellingszaal
6 café
7 auditorium
8 patio met maquette

1

4

5

5

55

6

7
8

2 2

3 3

3
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1

2

3

4

1–2   Tentoonstellingsruimten voor  
de ingebruikname

3–4   Expositie
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In de oude Deventer binnenstad 
met haar stegen en hofjes neemt 
het nieuwe stadhuis een bijna 
vanzelfsprekende plek in. Op drie 
punten mengt het gebouw zich  
in bestaande straatwanden. 
Daarachter vormt het complex 
een stelsel van passages, tuinen 
en binnenpleinen, in aansluiting 
op het historische stadhuis en 
andere omliggende bebouwing. 
De looproute tussen de twee 
belangrijkste pleinen van 
Deventer, het Grote Kerkhof en 
de Brink, loopt door de nieuw-
bouw heen. Wandelaars passeren 
op die route achtereenvolgens 
een entreegebouw, het open 
Burgemeestershof en een ruime, 
overdekte publiekshal waar onder 
meer de gemeentelijke balies te 
vinden zijn. 
 In maatvoering en materialise-
ring is nadrukkelijk aansluiting 
gezocht bij de omliggende 
bebouwing. Architect Michiel 
Riedijk koos voor een classisis-
tische ordening van de gevels 
(gebaseerd op de getallenreeks 
van Fibonacci). In het beton en de 
kloostermoppen van de gevels 

bevinden zich iets teruggeplaatste 
raamwerken van aluminium. 
Deze 2264 raamwerken zijn 
reproducties van vingerafdrukken 
van evenzoveel Deventenaren. 
Dit ‘Deventer Raamwerk’ is 
bedacht en uitgevoerd door  
beeldend kunstenares Loes ten 
Anscher. 
 Neutelings Riedijk Architecten 
won de ontwerpcompetitie al in 
2006. Het ‘Huis van Deventer’, 
zoals het plan toen heette, stuitte 
echter op veel verzet. De kosten 
zouden te hoog zijn, de noodzaak 
van nieuwbouw werd betwist en 
de inbreuk op het historische 
stadsgezicht werd te rigoureus 
gevonden. In 2009 veroorzaakten 
de bouwplannen een breuk in  
het college van burgemeester en 
wethouders. De gemeente besloot 
twee deskundigen van buiten te 
vragen om een doorstart te 
onderzoeken in het licht van een 
brede binnenstadsontwikkeling. 
Architect Jo Coenen en cultuur-
historisch adviseur Fons 
Asselbergs gingen in gesprek met 
bewoners en andere betrokkenen. 
Hun advies was aanleiding voor 

een nieuw en afgeslankt ontwerp; 
een ‘functioneel, bescheiden en 
duurzaam’ gebouw. Dit ontwerp is 
uitgevoerd en in 2015 opgeleverd.

Lokaal hebben de plannen voor het stadhuis in Deventer veel stof doen opwaaien. Terecht of niet, feit is 

dat het langdurige en ingewikkelde proces niet is af te lezen aan het resultaat. Het stadhuis verhoudt 

zich buitengewoon goed tot de historische binnenstad en Deventer heeft er een waardevolle ontmoe-

tingsplek bij gekregen. De vingerafdrukken in de ramen zijn een gouden greep. De gemeente toonde 

zich als opdrachtgever standvastig, maar zette ook op het juiste moment een stap terug. Dat maakte  

de weg vrij voor een beslissende interventie van twee externe adviseurs (Jo Coenen en Fons Asselbergs). 

Een publieke opdrachtgever die politiek klem kwam te zitten, heeft zich ontworsteld aan de houdgreep 

en levert een prachtig gebouw af. Dat is hoe dan ook knap.

Gemeente Deventer Stadhuis van Deventer  
en het Deventer Raamwerk

Ruimtelijk ontwerp Neutelings Riedijk Architecten Planvorming en realisatie 2010 – 2015

Situatie
A Grote Kerkhof
B Bursestraat

A

B

Binnenstad Deventer met voor het nieuwe stadhuis en rechtsboven de IJssel
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1  Entreegebouw aan Grote Kerkhof
2  Burgemeestershof gezien vanaf galerij eerste verdieping
3  Binnengang

1 2

3

Gevels aan Grote Kerkhof. V.l.n.r. Sociëteit De Hereeniging, entreegebouw nieuwe stadhuis, 
Landshuis, oude stadhuis
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1  Receptie met daarachter de overdekte publiekshal
2  Colonnade naast overdekte publiekshal
3  Overdekte publiekshal

1 2 3

 Begane grond en eerste verdieping
 1 hoofdentree
 2 Burgemeestershof
 3 receptie
 4 overdekte publiekshal
 5 balies
 6 kantoren
 7 auditorium
 8 trouwzaal
 9 raadzaal
 10 restaurant

6

6
6

6

4

9

10

1

1

1

1

2
3 4

6 6

6

7

8

5

5
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Juryoordeel

De komst van een hogesnelheids-
trein naar Duitsland was eind 
jaren negentig aanleiding voor 
het Rijk om de stationsomgeving 
van Arnhem aan te wijzen als 
‘nieuw sleutelproject’, net als vijf 
andere stations die een aanslui-
ting zouden krijgen op het hoge-
snelheidsnet. Het station moest 
meer reizigers aankunnen, de 
overstap op andere vervoers-
wijzen zou worden gestroomlijnd 
en de omgeving kon een kwali-
teitsimpuls tegemoet zien. 
 ProRail, verantwoordelijk voor 
het spoorwegnet van Nederland, 
kreeg de taak om dit sleutelproject 
uit te voeren, als gedelegeerd 
opdrachtgever namens het Rijk en 
de gemeente Arnhem. De partijen 
kozen voor een futuristisch ont-
werp van architect Ben van Berkel. 
Hij ontwierp een openbaarver-
voersterminal waarin daken, 
gevels en vloeren vloeiend in 
elkaar overlopen. Daardoor ont-
staan heldere verbindingen tussen 
de stationstunnel, het busstation, 
de parkeergarage, de fietsen-
stalling, de taxistandplaats en  
het Arnhemse stadscentrum.  

Een gedraaide kolom in de  
stationshal vormt het hart van 
deze innovatieve constructie.
 Het project kreeg nogal wat 
tegenslag te verduren: de finan-
ciële crisis, malaise in de kantoren-
markt, lekkages, politieke verwik-
kelingen en een publieke opinie 
die zich een tijdlang tegen de 
plannen keerde. Het heeft tot 
2015 geduurd voordat de 
OV-terminal in zijn geheel kon 
worden opgeleverd (de stations-
tunnel en de fietsenstalling zijn  
al in 2011 in gebruik genomen). 
Die lange tijd is benut om het 
ontwerp van Van Berkel technisch 
uit te werken, want het innova-
tieve ontwerp bleek moeilijk te 
realiseren. In de eerste aanbeste-
ding meldde zich slechts één 
gegadigde, die bovendien ver 
boven de ingeschatte prijs zat. 
 ProRail legde zich daar niet bij 
neer. Na de eerste aanbesteding is 
verder onderzoek gedaan naar 
constructiemethoden en materia-
len. Technieken uit de scheeps-
bouw en het gebruik van staal in 
plaats van beton brachten uit-
komst. De bouwcombinatie 

Ballast Nedam-BAM durfde de 
bouw aan, zodat Arnhem anno 
2015 daadwerkelijk beschikt over 
de terminal die in 1995 al op 
papier was gezet. 

Twintig jaar duurden de planontwikkeling en de bouw van de openbaarvervoersterminal in Arnhem.  

De opdrachtgever kan in zo’n situatie twee kanten op: meebewegen met het proces of het ontwerp zo 

ongeschonden mogelijk door het proces heen loodsen. ProRail koos voor de tweede variant. Arnhem 

heeft precies de blikvanger die het jaren geleden werd beloofd. Er is gelukkig niet beknibbeld op de 

architectonisch vernuftige en bouwkundig ingewikkelde constructie. Tegelijk vraagt de jury zich af of 

de tijd die de opdrachtgever tegen wil en dank in de schoot geworpen kreeg niet benut had kunnen 

worden om het ontwerp op andere punten te verbeteren. De aansluiting op het stadscentrum komt nu 

bijvoorbeeld niet erg goed uit de verf.

ProRail OV-terminal Arnhem
Ruimtelijk ontwerp UNStudio, Bureau B+B Planvorming en realisatie 1995 – 2015

Situatie
A Oude Stationsstraat
B Willemsplein
C Utrechtsestraat

A

B
C

Binnenstad Arnhem met OV-terminal 
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1  Verhoogde voetgangerszone met links het busplein
2  Passage door stationshal
3  Oostzijde OV-terminal

1

2

3

Doorsneden

Begane grond
1 stationshal
2 traverse
3 spoor
4 winkels
5 busplein
6 busstation
7 fietsenstalling
8 ondergrondse parkeergarage
9 kantoren

1

2

3

3

4

5

6

9

9 9

6 1 5
8 8

9

7
8

1
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1–3   Stationshal
4   Zitbanken in stationstunnel
5   Loopbrug in ondergrondse parkeergarage
6   Overdekt busstation
7   Parkeergarage

1

2

4

6

5

7

3
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Juryoordeel

Een volgende toevoeging aan de 
skyline hoefde het niet te worden, 
de herontwikkeling van het 
Timmerhuis in Rotterdam. Op deze 
plek had de stad meer behoefte 
aan een ontmoetingsplek, als 
schakel tussen de centrumgebie-
den van de Coolsingel en het 
Laurenskwartier. In die geest  
formuleerde de gemeente de  
uitvraag voor de geïnteresseerde 
architectenbureaus. De nieuw-
bouw vervangt een eerdere  
aanbouw aan het monumentale 
Stadstimmerhuis. Dit kantoor, 
gebouwd in 1953, heeft historische 
betekenis. Hiervandaan stuurde 
de gemeente na de Tweede 
Wereldoorlog de wederopbouw 
aan. In de jaren zeventig werden 
er nieuwe gemeentekantoren 
tegenaan gebouwd, maar in een 
introverte stijl die weinig tot niets 
bijdroeg aan het leven op straat. 
Technisch en programmatisch 
waren ze afgeschreven. Zo geslo-
ten als de vorige aanbouw oogde, 
zo open moest het herontwikkelde 
complex van monument en 
nieuwbouw worden. Het complex 
kreeg daarom een gemengd pro-

gramma, met behalve kantoren 
ook woningen, publieksfuncties 
en een openbaar toegankelijke 
passage. 
 De gemeente koos voor het 
ontwerp van architectenbureau 
OMA, getypeerd als een ‘zweven-
de wolk van staal en glas’, en 
aanvaardde daarmee welbewust 
de risico’s van een bouwtechnisch 
innovatieve oplossing. De staal-
constructie rust op slechts twee 
plaatsen op de grond. De open-
heid op straatniveau is daardoor 
maximaal en twee ruim bemeten 
binnenpleinen konden vrij blijven 
van kolommen. Een van de twee 
vormt de gewenste passage, het 
andere is in gebruik bij Museum 
Rotterdam. In het laatste was 
aanvankelijk een Stadswinkel 
voorzien, maar mede vanwege de 
digitalisering van de gemeentelijke 
dienstverlening bleef die in het 
oude stadhuis. Ook de andere 
huurders van de ruimtes in de 
plint zijn door de gemeente zelf 
gecontracteerd.
 De opbouw is samengesteld  
uit ‘pixels’, oftewel modules van 
7,2 bij 7,2 meter. Deze bieden 

plaats aan werkplekken voor 
1800 medewerkers van de 
gemeente en aan 84 appartemen-
ten. De woningen bevinden zich 
op de zesde verdieping en hoger. 
Ze zijn ontwikkeld door Heijmans, 
het bedrijf dat het complex ook 
heeft gebouwd, onder de voor-
waarden van de gemeente 
Rotterdam. De kantoorruimte zit 
daaronder. Via de vides boven  
de binnenpleinen hebben de  
kantoorwerkers zicht op de 
bezoekers van het museum en  
de passage.

Het Timmerhuis is een aanwinst voor Rotterdam. Het versterkt het karakter van de stad als moderne 

architectuurstad. De keuze voor een zwevende staalconstructie met de typologie van ‘pixels’ pakt in het 

straatbeeld goed uit. Dat geldt helaas niet voor de kolomvrije binnenpleinen. De Stadswinkel die 

gepland was, ging niet door en bleef in het oude stadhuis. Met het museum als alternatieve invulling 

krijgen de binnenpleinen niet het levendige karakter dat was beoogd en dat past bij een stedelijke publieke 

ruimte. De gemeente Rotterdam nam als opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de stedenbouwkundige 

kwaliteit van de binnenstad en ze ging een innovatieve bouwwijze niet uit de weg. Dat is zonder meer 

te prijzen. Maar programmatisch was ze onvoldoende consequent.

Gemeente Rotterdam, cluster Stadsontwikkeling 
Timmerhuis

Ruimtelijk ontwerp OMA, Pieters Bouwtechniek, Deerns Raadgevende Ingenieurs, DGMR Planvorming en realisatie 
2007 – 2015

Situatie
A Haagseveer
B Meent
C Rodezand
C stadhuis

A

B

C

D

Binnenstad Rotterdam met Timmerhuis tussen Delftsevaart en het stadhuis

OMA, maquette staalconstructie
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1–2   Getransformeerd Stadstimmerhuis met 
daarnaast de nieuwbouw

1

2
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 Begane grond, derde en zesde verdieping
 1 entree
 2 openbare passage
 3 museum
 4 kantoor
 5 commerciële ruimte
 6 inrit parkeergarage
 7 entree woningen
 8 appartement
 9 dakterras
 10 vide

1  Openbare passage
2  Dakterras kantoorverdieping
3  Interieur appartement
4  Vide met zicht op staalconstructie en kantoren
5  Interieur kantoorverdieping

1 4

2

5

3

9

9

9

9

8

8

4

4

4

4

10 10

6

1

1

27
7

3

5

5

5

5

4

10 10
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Juryoordeel

Verzekeringsmaatschappij a.s.r. 
werkt vanuit een van de tien 
grootste kantoorgebouwen van 
Nederland. Het meet ruim 
85.000 vierkante meter en staat 
in Rijnsweerd, het kantorenpark 
in het oosten van Utrecht. In 2011 
nam de Raad van Bestuur het 
besluit om het circa veertig jaar 
oude gebouw ingrijpend te reno-
veren. In een tijd waarin nieuw-
bouw de norm was en sloop of 
leegstand van het oude pand op 
de koop toe werd genomen, was 
dat een opmerkelijke stap. 
 Met de renovatie wilde a.s.r. 
een inspirerende werk- en ont-
moetingsplek creëren voor  
medewerkers en bezoekers, en 
bovendien de hoogst haalbare 
duurzaamheidsnormen bereiken. 
Het kantoor is ruim 50 procent 
energiezuiniger geworden: het 
energielabel ging van G naar A++. 
Het gebouw is volledig gestript 
en voorzien van een dubbele gla-
zen klimaatgevel. Op sommige 
plekken is een tussenruimte van 
een paar meter aangehouden, 

zodat ruimte ontstaat voor hoge 
wintertuinen. Ook op het dak zijn 
tuinen aangelegd. 
 Duurzaamheidsambities 
komen ook naar voren bij de 
inrichting. Oud meubilair is zo 
veel mogelijk herbekleed, er zijn 
materialen gekozen met een 
lange levensduur en hout is 
afkomstig uit a.s.r.’s eigen bossen. 
Tegelijk met het BREEAM-
duurzaamheids certificaat 
‘Excellent’ kreeg het gebouw in 
juni 2016 de titel ‘meest duurzaam 
gerenoveerde kantoorpand van 
Nederland’. 
 De ruime entreehal biedt onder 
meer toegang tot werkplekken  
en horecafaciliteiten die ook door 
derden gebruikt kunnen worden. 
In de beveiligde kantoorvleugels 
zijn vides aangebracht die extra 
daglicht toelaten en de interactie 
tussen de afdelingen stimuleren. 
Het nieuwe werken komt daar-
naast tot uiting in het aantal  
van 2900 werkplekken voor  
3650 werknemers en in de vele 
verschillende werksferen die in 

de kantoorvleugels zijn gecreëerd. 
 De verzekeringsmaatschappij 
toonde zich een goede bouwheer, 
getuige de toekenning van de 
Nederlandse Bouwpluim voor 
Burger- en Utiliteitsbouw (de 
prijs voor samenwerking in het 
bouwproces). Ze investeerde in 
de opbouw van een sociaal net-
werk van eigen mensen en werk-
nemers van de bouwcombinatie. 
Een doordachte bouwlogistiek 
maakte het bovendien mogelijk 
dat het personeel van a.s.r.  
tijdens de bouw gewoon kon 
doorwerken. 

Het is te hopen dat de renovatie van het a.s.r.-hoofdkantoor een trendbreuk inluidt. Hoeveel bedrijven 

zouden niet kiezen voor de pracht en praal van een gloednieuw kantoor, en het oude gebouw leeg en 

doelloos achterlaten? a.s.r. niet. Het verzekeringsbedrijf neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 

en bewijst dat renovatie, net als nieuwbouw, opgevat kan worden als grand project. Dat het gebouw 

tijdens de renovatie in gebruik bleef, is een mooie logistieke prestatie. Over het uiterlijk is de jury minder 

te spreken. Renovatie kan leiden tot een verschijningsvorm die helemaal van deze tijd is, of die juist  

de waarden van de oorspronkelijke bouw uitlicht. Nu hangt het daar ergens tussenin.

ASR Nederland NV Duurzame renovatie 
hoofdkantoor a.s.r.

Ruimtelijk ontwerp Team V Architectuur Planvorming en realisatie 2011 – 2015

Situatie
A Archimedeslaan
B vijver
C provinciehuis

Hoofdkantoor a.s.r. in kantorenpark Rijnsweerd 

Hoofdkantoor a.s.r. tijdens de verbouw en renovatie

A

B

C
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1  Vijver met daarachter zuidzijde hoofdkantoor a.s.r.
2  Terras
3  Dubbele klimaatgevel met zowel glazen als  

groene invulling

1

2

3
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1   Entreehal
2–3   Kantoren zijn ingericht met variëteit aan 

werkplektypen en sferen
4   Trappenhuis met wintertuin in opgerekte 

dubbele glazen klimaatgevel
5   Ruime vides doorsnijden de diepe  

kantoorvloeren

1

 Begane grond en eerste verdieping
 1 hoofdentree
 2 hal
 3 kantoren
 4 restaurant
 5 wintertuin
 6 repro
 7 sportzaal
 8 expeditie
 9 daktuin boven ondergronds  
  vergadercentrum
 10 Worldlounge
 11 terras1 2

3

3

3

3

4

11

3

10

6 8

7

4
5

5
5

9

2

4

3

5
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Juryoordeel

De ontwikkeling van wat nu het 
Museumplein Limburg is, verloopt 
stormachtig. In 1998 opende in 
Kerkrade het museum Industrion 
over de regionale mijnbouw- en 
industriegeschiedenis. In 2009 
werd dit na een ingrijpende ver-
bouwing omgedoopt in Continium 
discovery center. De aandacht 
werd verbreed naar wetenschap 
en techniek, met jongeren als 
voornaamste doelgroep. In 2015 
vond de volgende verbouwing 
plaats. Continium kreeg gezel-
schap van twee nieuwe musea  
en een verbindend gebouw, alle 
in beheer bij de Stichting Museum 
voor Industrie en Samenleving. 
Deze uitbreiding heeft in hoog 
tempo haar beslag gekregen. 
Voor de aanbesteding en de 
bouw had de opdrachtgevende 
stichting slechts anderhalf jaar 
nodig. 
 Shift architecture gaf de nieuwe 
gebouwen vorm als strakke geo-
metrische volumes. Cube design 
museum zit in een kubus met een 
maat van 21 meter. Het Columbus 
Earth Theater bevindt zich onder 
een ronde koepel. Op de onder-

gronds aangelegde vloer worden 
met een speciaal ontwikkelde 
techniek filmbeelden geprojec-
teerd. Bezoekers staan op bal-
kons, alsof zij vanuit de ruimte 
toekijken op het aardoppervlak. 
De ‘connector’ die de musea  
verbindt, heeft de vorm van een 
balk. Ook ondergronds is een  
verbinding gemaakt, met zijn 
rode kleur verwijzend naar de 
afgravingen uit het Limburgse 
mijnbouwverleden. Deze onder-
grondse ruimte loopt over in  
het verdiept aangelegde plein. 
Dit plein fungeert als een ont-
moetingsplek voor de museum-
bezoekers en begeleidt de voet-
gangersroute tussen het station 
en het stadscentrum, die dwars 
over het museumplein loopt.
 Met deze uitbreiding wil de 
opdrachtgever inzicht en enthou-
siasme kweken over de ‘relatie 
tussen onszelf, de natuur waarin 
wij bestaan en de samenleving 
die we samen bouwen’. De aan-
wezigheid van ‘student labs’ in de 
Cube verbreedt de betekenis van 
het project. Studenten werken 
hier samen met museumbezoe-

kers aan hun ontwerpen. Op deze 
wijze richt het museumcomplex 
zich ook op het bedrijfsleven en 
het designonderwijs. 

Een gezonde ambitie of een vlucht naar voren? Juryleden zijn verdeeld over de kansen van het museum-

complex nabij het bescheiden station Kerkrade Centrum. Architectonisch is het de moeite waard.  

Het verdiepte, rode plein tussen de bouwvolumes heeft een vervreemdende werking, een effect dat bewust 

is opgezocht. Het plein verdient publiek. In dat licht was het een goede zet om niet alleen te rekenen op 

museumbezoekers, maar ook de samenwerking met ontwerpacademies aan te gaan. De jury waardeert de 

overtuiging waarmee de opdrachtgever in hoog tempo een interessant museumcomplex heeft neergezet, 

maar enkele juryleden betwijfelen of dit een juist antwoord is op de krimp in Zuid-Limburg.

Stichting Museum voor Industrie en Samenleving 
Museumplein Limburg

Ruimtelijk ontwerp Shift architecture urbanism Planvorming en realisatie 2012 – 2015

Situatie
A Stationsstraat
B Columbus Earth Center
C Cube design museum
D Continium discovery center
E Markt Kerkrade

AC

E

D B

Museumplein Limburg met daarachter woonwijk Bleijerheide
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1  Doorsnede
2  Stationsstraat met links Cube design museum en rechts 

het Columbus earth theater in de ronde koepel
3  Trappartij naar verdiepte verbindingsstraat onder  

connector
4  Luchtbrug van ronde koepel naar connector

1

3 4

2

Souterrain en begane grond
1 connector
2 Columbus earth theater
3 Cube design museum
4 verdiept plein
5 Continium discovery center

1

2

3

4

5
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1  Luchtbrug
2  Tentoonstellingsruimte
3  Trappenhuis
4  Columbus earth theater
5  Verdiept plein
6  Verdiepte verbindingsstraat onder connector 

met links het verdiepte plein

1

5

6

2

3

4
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Juryoordeel

Jarenlang zochten de eigenaren 
van filmhuis Cinecitta een koper 
voor hun bezit. Hun pensioen 
naderde, maar er diende zich geen 
opvolger aan. Sluiting dreigde 
voor dit rijksmonument aan de 
Willem II-straat in Tilburg. Totdat 
voormalig buurtbewoner Paul 
Vermee zich het lot van het film-
huis aantrok. Hij kocht het, vanuit 
de overtuiging dat opgebouwd 
vermogen opnieuw geïnvesteerd 
moet worden in het gebied waar 
het is verdiend. Hij wilde Cinecitta 
voortzetten, er een open huis voor 
de buurt van maken en het film-
huis energieneutraal exploiteren. 
Daarbij betrok hij ook ‘Ruimte X’, 
een gemeentelijk monument en 
voormalig veilinghuis. Het front 
van dit gebouw ligt naast de  
achterwand van het filmhuis aan 
de Telexstraat.
 Beide monumenten zijn van 
buiten zo veel mogelijk terugge-
bracht in de oorspronkelijke staat. 
In de jaren vijftig was Cinecitta 
uitgebreid met een aanbouw. 
Deze is weer afgebroken en heeft 
plaatsgemaakt voor een binnen-
tuin, die licht en ruimte in het 

gebouw brengt. Aan de achterzijde 
zijn het filmhuis en Ruimte X ver-
bonden via een glazen gaanderij, 
tevens de achterwand van de  
binnentuin. Ruimte X is nu een 
multifunctionele zaal. De voor-
gevel aan de Willem II-straat heeft 
een open uitstraling gekregen 
doordat hier de foyer en een  
restaurant gevestigd zijn, in plaats 
van de filmzaal die er eerst lag. 
 De verbouwing kende aanzien-
lijke bouwtechnische tegenslagen. 
Asbest, een ingestort dak, muren 
die dreigden om te vallen. Geen 
wonder dat de moed de initiatief-
nemer in de schoenen zonk.  
Een beslissend moment was zijn 
verzoek aan de aannemers om 
een prijs te noemen voor de 
afkoop van de contracten, toen 
de situatie uitzichtloos leek.  
Zij weigerden allen om het geld 
aan te nemen. Die verbondenheid 
bracht Vermee ertoe alsnog door 
te gaan. Het behoud van het film-
huis en de zorgvuldige restauratie 
van het uit 1877 daterende  
rijksmonument zijn de tastbare 
resultaten.

Een mecenaat is op zichzelf geen reden voor bijzondere belangstelling van de Gouden Piramide-jury. 

Als iemand een rijksmonument niet alleen financieel adopteert, maar ook eigenhandig revitaliseert,  

is die belangstelling wel gerechtvaardigd. Deze particuliere opdrachtgever heeft dat gedaan met kennis 

van de historie en gevoel voor duurzaamheid. Het is bewonderenswaardig hoe hij tegenslagen heeft 

opgevangen. Aannemers weigerden afkoopsommen en sleepten hem zo door een moeilijke periode heen. 

Daaruit blijkt dat de opdrachtgever een vonk heeft doen overslaan. De jury miste wel ontwerpambitie. 

De monumentale status van Cinecitta brengt weliswaar beperkingen met zich mee, maar ook dan had 

de architectonische benadering gewaagder en interessanter kunnen zijn.

Cinecitta Beheer bv Arthouse Cinecitta
Ruimtelijk ontwerp PAN+ architectuur Planvorming en realisatie 2010 – 2015

Situatie
A Willem II-straat
B Poststraat
C Telexstraat

A

B

C

Willem II-straat en omgeving. Het dak van Cinecitta is bedekt met zonnepanelen. 
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1  Voorgevel Cinecitta met links de nieuwe zijpoort en glazen gaanderij
2  Binnentuin
3  Telexstraat met v.l.n.r. achtergevel Cinecitta, glazen tussenruimte en 

verbouwde Ruimte X
4  Zicht vanuit de glazen gaanderij op binnentuin

1

3

4

2
Doorsnede
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1  Glazen gaanderij
2  Restaurant in Cinecitta
3  Gerenoveerde en nieuw ingerichte Grote Zaal
4  Balkonkamer
5  Gerenoveerde en nieuw ingerichte Kleine Zaal

1 2

4

3

5

Begane grond en eerste verdieping
1 hoofdentree
2 restaurant
3 glazen gaanderij
4 bioscoopzaal
5 Ruimte X
6 binnentuin
7 Balkonkamer

1 1

2

3

3

4

6 4

7

5 5
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Juryoordeel

Na jaren van leegstand en ver-
waarlozing, kreeg het voormalige 
openluchtzwembad Beekhuizen 
plotseling nieuw bezoek. In 2000 
nam een groep krakers bezit van 
het terrein aan de rand van Velp. 
Zij knapten de gebouwen op en 
vormden de zwembaden om  
tot vijvers met natuurwaarde. 
Mede dankzij hun beheer groeide 
Beekhuizen uit tot een waardevol 
broedgebied voor ringslangen. 
 Ontwikkelaars lonkten naar het 
terrein, dat eigendom was van  
de gemeente Rheden. Die schreef 
in 2007 een ideeënprijsvraag uit. 
De krakers wonnen. Zij hadden 
samen met de Woningbouw-
vereniging Gelderland (WBVG) 
een plan ingediend. Dat was een 
gevoelige keuze, ook politiek. 
Niet iedereen was er gelukkig 
mee dat zij zich dit mooie gebied 
definitief mochten toe-eigenen.
 Het inmiddels grotendeels uit-
gevoerde plan behelsde onder 
meer de bouw van zes sociale 
huurwoningen in de bestaande 
zwembadbebouwing. Hierbij zijn 
ecologische principes gevolgd, 
zoals het gebruik van hernieuw-

bare bouwmaterialen (hout, stro, 
leem) en een optimale inzet van 
zonne-energie. De Bewonersgroep 
Beekhuizen, waarin voormalige 
krakers en nieuwe bewoners zijn 
georganiseerd, heeft de renovatie 
deels zelf uitgevoerd. De groep 
beheert ook de natuur op het  
2,3 hectare grote terrein. Publiek 
is welkom en kan terecht in een 
natuur- en educatiecentrum en 
een uitkijktoren op de kop, beide 
overigens nog niet voltooid.
 De bewoners zijn hiertoe in 
staat gesteld door WBVG. Zij 
benaderden de corporatie in 
2006 om hen bij te staan bij de 
planontwikkeling. WBVG liet zich 
in het plan- en bouwproces sturen 
door hun visie. Die botste nog 
wel eens met de economische 
logica van het uitvoerend bouw-
bedrijf en de rendementseisen 
van de investerende corporatie 
De Woonplaats in Enschede,  
die tijdens de financiële crisis 
moesten worden aangescherpt. 
Het project is daardoor later 
opgeleverd dan de bedoeling was, 
maar wel conform de waarden 
die de bewoners inbrachten. 

WBVG verhuurt het complex nu 
in zijn geheel aan de Bewoners-
groep, die zelf onder meer de 
woningtoewijzing verzorgt en 
het risico van leegstand draagt.

Beekhuizen is om meer dan één reden opzienbarend. Collectief particulier opdrachtgeverschap in de 

sociale huursector komt niet veel voor. Woningbouw in een natuurgebied ook niet. Dat dit hier wel lukte, 

heeft alles te maken met de uitzonderlijke aanloop. Beekhuizen was een gekraakt zwembadcomplex, 

waarbij de krakers (in een combinatie met woningcorporatie WBVG) een ideeënprijsvraag voor heront-

wikkeling wonnen. Zij hebben aan hun zelfwerkzaamheid een mooie woonplek overgehouden, maar voor 

de jury weegt zwaarder dat ze nadrukkelijk oog hadden voor de maatschappelijke betekenis van het 

complex. De bewoners nemen verantwoordelijkheid voor het beheer van de bijzondere natuurwaarden 

en nemen een educatieve ruimte in het complex op. Bovendien blijft waardevol naoorlogs erfgoed 

dankzij hun inzet behouden.

Woningbouwvereniging Gelderland Broedplaats 
Beekhuizen

Ruimtelijk ontwerp Architectuuratelier Jos Bannink Planvorming en realisatie 2006 – 2015

Situatie
A voormalig zwembad
B huurwoningen
C educatieruimte

A

A

A
B

C

Broedplaats Beekhuizen op het terrein van voormalig zwembadcomplex Beekhuizen

Restaurant Bad Beekhuizen bij het openluchtbad, 
jaren zestig
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Natuurterrein met zes duurzame huurwoningen in voormalig zwembadcomplex
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 Begane grond en  
 eerste verdieping
 1 entree woning
 2 woonkamer
 3 slaapkamer
 4 eetkeuken
 5 terras
 6 parkeerplaatsen
 7 educatiecentrum
 8 kantoor
 9 hellingbaan
 10 (geplande) uitkijktoren

1–3   Woningen aan voormalig zwembad
4   Entree drie woningen in voormalig restaurant  

Bad Beekhuizen
5   Tuingevel drie woningen in voormalig restaurant  

Bad Beekhuizen met daarvoor nieuwbouwwoningen 
ter plekke van de voormalige badhokjes

1

3

2

4 5

8

5

56

6 3 3 3 3

3 3

1

1

1

4

5
2

9

7

2

1 1 1

2 2
5

5

5

10
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Juryoordeel

Het complex waarin het Stayokay-
hostel huist in Bergen op Zoom, 
aan de rand van natuurgebied  
De Brabantse Wal, was zo’n zestig 
jaar na oplevering toe aan een 
grondige renovatie. Het bleek 
echter lastig om dat financieel 
rond te krijgen. Tegelijk leefden 
bij de gemeente Bergen op Zoom 
ideeën over een natuur-, milieu- en 
educatiecentrum. Het Stayokay-
terrein was met zijn ligging net 
buiten de stad in beeld als locatie. 
Beide initiatiefnemers hadden 
hun eigen visies en programma’s 
van eisen. 
 Omdat de doelgroepen wel 
grotendeels overeenkwamen, 
besloten ze al snel hun krachten 
te bundelen in één nieuwe 
accommodatie, met daarin het 
Natuurpodium en het hoofdge-
bouw van het hostel. Financieel 
was dat aantrekkelijk, maar nadat 
de keuze eenmaal was gemaakt, 
zochten de beide opdrachtgevers 
ook een maximale synergie op. 
Ze wilden een gebouw waarin 
bezoekers elkaar konden ont-
moeten, hun kennis konden 
delen en op onderzoek konden 

uitgaan. Na verloop van tijd sloot 
een derde gebruiker aan. Dat was 
het Klimbos, die met klim- en 
tokkelroutes in de omliggende 
bomen een sportieve natuur-
beleving mogelijk maakt.
 Het bureau Personal 
Architecture combineerde de  
programma’s en boekte een  
ruimtewinst van zo’n 25 procent 
ten opzichte van afzonderlijke 
accommodaties. De ruimtes zijn 
gespreid over twee bouwlagen 
die via vier stijgpunten met elkaar 
verbonden zijn. Bezoekers kunnen 
door het gebouw dwalen. Voor 
de inrichting is gebruikgemaakt 
van biobased materialen, tweede-
hands meubilair, hout uit het 
omringende bos en hergebruikte 
bouwmaterialen, onder meer 
afkomstig uit het gesloopte 
hoofdgebouw van Stayokay.  
In het auditorium hangen berken-
stammen aan het plafond. Dat is 
goed voor de akoestiek en zorgt 
voor een prettige geur.
 Het avontuurlijke karakter van 
het gebouw kenmerkt ook het 
bouwproces. Met beelden uit een 
drone toonde Personal Architects 

het uitzicht vanuit een door hen 
gewenste uitkijktoren (die nog 
gebouwd gaat worden). Daarmee 
namen de architecten bedenkin-
gen bij de opdrachtgever en 
omwonenden weg. Een discussie 
met de aannemer over meerwerk 
beslechtte Stayokay door het 
bedrag uit te betalen in overnach-
tingsbonnen. Bouwvakkers  
konden zo logeren in het door 
henzelf gebouwde hostel.

Twee opdrachtgevers die ieder voor zich geen kans zien om te voldoen aan de eigen huisvestingsbehoefte, 

vinden elkaar in een samenwerking die daadwerkelijk tot meer leidt dan de som der delen. Stayokay en 

het Natuurpodium staan model voor het verbindende opdrachtgeverschap waaraan in deze tijd veel 

behoefte bestaat. Dat na verloop van tijd een derde partij aansloot, het Klimbos, benadrukt die open 

houding. Bijna anekdotisch in hun creativiteit zijn de middelen die Stayokay en Personal Architects 

inzetten om tegenslagen te overwinnen: de overnachtingsbonnen voor bouwvakkers, de drone-beelden 

om de angst voor het uitkijkpunt weg te nemen. Wel had het gebouwde resultaat volgens de jury wat 

meer sprankeling kunnen gebruiken.

NJHC Beheer / gemeente Bergen op Zoom 
Stayokay Hostel en Natuurpodium

Ruimtelijk ontwerp Personal Architecture BNA Planvorming en realisatie 2013 – 2015

Situatie
A Boslustweg
B hoofdgebouw Stayokay en Natuurpodium
C slaapgebouwen

A

B

C

C

C

Het hoofdgebouw van Stayokay met aan weerszijden van buitenterrein de slaapgebouwen
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1  Stayokay-hoofdgebouw en Natuurpodium
2  Terras van hoofdgebouw met zicht op een 

van de slaapgebouwen
3  Westgevel hoofdgebouw met hoofdentree
4  Zuidgevel hoofdgebouw met terras onder 

uitkragende eerste verdieping

1

3

4

2
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1   Trap en auditorium
2   Restaurant en lounge
3–4   Expositieruimte op verdieping
5   Vergaderruimte

1 4

2 3

5

Eerste verdieping en  
begane grond
1 hoofdentree
2 restaurant
3 keuken
4 lounge
5 auditorium
6 expositieruimte
7 vergaderruimte
8 terras

1

2 44

5

5

6

6

7

7

8

3



Alle inzendingen



161160

5
Atelier PUUUR
PUUUR Blok
Atelier PUUUR

6
Consortium DeFlat 
DeFlat Kleiburg
NL Architects, XVW architectuur

7
De Alliantie en VVO Klarenstraat
Klarenstraat
Vanschagen Architecten

8
Europe Hotels | Private Collection
W Hotel Amsterdam
Office Winhov Amsterdam, 
Baranowitz Kronenberg 

9
Museum Ons’ Lieve Heer  
op Solder
Uitbreiding Museum  
Ons’ Lieve Heer op Solder
Felix Claus Dick van Wageningen 
Architecten

10
Natura Artis Magistra
Artisplein als ensemble
Michael van Gessel, Sprenger 
von der Lippe, Kossman.dejong, 
ART+COM, Rappange & Partners, 
Studio Linse, Mijksenaar 
wayfinding experts,  
Simon Corder

11
Scholengemeenschap ZAAM / 
Calvijn College
Next Generation @ Calvijn 
College Amsterdam
Wiersema Architecten,  
ADP architecten

12
Stichting TROM
De Hallen Amsterdam
Architectenbureau J. van Stigt 

13
Vereniging Amundsenhofje
Amundsenhofje
Hulshof Architecten

14
Zelfbouwvereniging Ons Dorp 
Amsterdam
Zelfbouw Ons Dorp Amsterdam
CASA architecten

Arnhem

15
Kopersvereniging  
Sint Martens Hof
Sint Martens Hof
Nexit Architecten, studenten en 
docenten van Wageningen UR

16
ProRail 
NSP Arnhem OV-terminal Fase 1 
en Fase 2
UNStudio, Bureau B+B

Aarle-Rixtel

1
Stichting Monumentenbehoud 
Aarle-Rixtel
Medisch centrum De Kapel
EAA Architectuur Stedenbouw

Alkmaar

2
Gemeente Alkmaar
Sportcomplex De Meent
VenhoevenCS architecture + 
urbanism

Alphen (NB)

3
Natuurbegraafplaats De Hoevens
Natuurbegraafplaats  
De Hoevens
Onix, ELINGS

Amsterdam

4
Amstel Botel
Letters Botel
MMX-architecten i.s.m.  
Jord den Hollander

Ingezonden projecten

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

Eén project voldeed volgens de jury niet aan het criterium dat het in 2014 of 2015 moet zijn opgeleverd.  
Het betreft inzending nummer 40. Dit project kan bij de volgende architectuureditie van de Gouden Piramide,  
in 2018, opnieuw meedingen.
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Eindhoven

27
Gemeente Eindhoven
Herontwikkeling MFA  
’t Karregat
Architecten|en|en, Diederendirrix

Enschede

28
Medisch Spectrum Twente
Nieuwbouw Medisch Spectrum 
Twente
IAA Architecten

29
Saxion University of Applied 
Sciences
Saxion Stadscampus /  
gebouw Edith Stein
IAA Architecten

Groningen

30
Gemeente Groningen
Studentensociëteit G.S.C. 
Vindicat atque Polit
De Zwarte Hond

Haarlem

31
Gemeente Haarlem
Het Melkhuisje
BureauVanEig

Barneveld

17
Gemeente Barneveld
Station Barneveld Zuid
Railinfra Solutions,  
Boxxis Architecten, Bureau 
Spoorbouwmeester, ProRail, 
gemeente Barneveld

Bergen op Zoom

18
NJHC Beheer, gemeente  
Bergen op Zoom
Stayokay Hostel en 
Natuurpodium
Personal Architecture

Breda

19
Ontwikkelingscombinatie 
Marckhoek
Buitenplaats Marckhoek
MTD landschapsarchitecten,  
C5 Architecten

Brunssum

20
Wonen Zuid
Hart voor Treebeek 
(centrumplan)
Jo Janssen Architecten

Bunnik

21
Provincie Utrecht
Waterliniemuseum  
Fort Vechten
Studio Anne Holtrop

Den Bosch

22
Gemeente Den Bosch
Zuiderpark – Stadswalzone
Studio Leon Thier architecten, 
MTD landschapsarchitecten,  
van roosmalen van gessel 
architecten e.p.

23
Provincie Noord-Brabant
Provinciehuis Noord-Brabant
KAAN Architecten

Den Haag

24
New World Campus,  
Delta Development Group
New World Campus
Inbo

Deurne

25
ORO
Middenzone Het Rijtven
Oomen Architecten,  
MTD landschapsarchitecten

Deventer

26
Gemeente Deventer
Stadhuis met het Deventer 
Raamwerk
Neutelings Riedijk Architecten, 
Loes ten Anscher

Hoofddorp

32
Schiphol Amsterdam Airport, 
Stichting Mainport en Groen
Landartpark Buitenschot
H+N+S Landschapsarchitecten  
en Paul de Kort

Huissen

33
Gebelmij Vastgoed B.V.
Sportsereen
Van de Looi en Jacobs 
Architecten

Kerkrade

34
Stichting Museum voor Industrie 
en Samenleving
Museumplein Limburg
Shift architecture urbanism

Kessel

35
Stichting Behoud Kasteel  
De Keverberg
Kasteel De Keverberg
DMV architecten

Kortenhoef

36
Vereniging Natuurmonumenten, 
beheereenheid Vechtplassen
Herbestemming Fort Kijkuit
Vereniging Natuurmonumenten, 
afdeling Gebouwen
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47
Provast
Markthal Rotterdam
MVRDV, Inbo

Sittard

48
Rabobank Westelijke Mijnstreek
Adviescentrum Rabobank 
Westelijke Mijnstreek
Mecanoo 

Terschelling

49
Jort Kelder en Maarten Kelder
Dune House
Marc Koehler Architects

Tilburg

50
Cinecitta Beheer B.V.
Arthouse Cinecitta
PAN+ architectuur

Utrecht

51
ASR Nederland N.V.
Duurzame renovatie 
hoofdkantoor a.s.r.
Team V Architectuur

52
R. Bruggink en E.Y. van den Berg
House of Rolf
Studio Rolf.fr i.s.m.  
Niek Wagemans

53
ProRail
Nieuwe Verkeersleidingspost 
Utrecht
de Jong Gortemaker Algra 

54
Universiteit Utrecht, afdeling 
Vastgoed & Campus
Transformatie 
Janskerkhofcomplex
Marx & Steketee architecten

Velp

55
Woningbouwvereniging 
Gelderland
Broedplaats Beekhuizen
Architectuuratelier Jos Bannink

Wapserveen

56
De Vier Eiken
Natuurlodges De Vier Eiken
DLVZ/ studio

Werkendam

57
Stichting Biesbosch Museum
Ontwikkeling Biesbosch 
MuseumEiland
Studio Marco Vermeulen

Nijverdal

42
Gemeente Hellendoorn
De Tuinen van Nijverdal
Movares

Oisterwijk

43
Simon en Myra van Esch
Brouwhuis
Bedaux de Brouwer Architecten

Petten – Camperduin

44
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier
Hondsbossche Duinen
West 8 urban design & landscape 
architecture

Rotterdam

45
Gemeente Rotterdam, Stichting 
Vrije Scholen Zuidwest Nederland
Rudolf Steiner College
Arconiko architecten

46
Gemeente Rotterdam,  
cluster Stadsontwikkeling
Timmerhuis
OMA

Leiden

37
Stichting Xenia Hospice
Xenia hospice voor  
jonge mensen
Piet van Veen en 
architectenbureau 
MulderVanTussenbroek

Lichtenvoorde

38
VSO Het Bariet /  
De Onderwijsspecialisten en  
KSG Marianum / Stichting 
Carmelcollege
Integratie Het Bariet (VSO) 
binnen KSG Marianum (VO)
LKSVDD architecten

Nieuwegein

39
KWH Water B.V.
Nieuwbouw KWR
cepezed, West 8 urban design & 
landscape architecture

Nijmegen

40
Stichting Keizer Karel Podia, 
gemeente Nijmegen
Renovatie Concertgebouw  
De Vereeniging
Braaksma & Roos 
Architectenbureau

41
Talis
Iewan (Initiatiefgroep 
ecologisch wonen Nijmegen)
ORIO architecten
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Zelden was het opdrachtgeverschap in de architectuur zo veelkleurig als nu. Die enorme variëteit is 
terug te zien in het deelnemersveld van de Gouden Piramide 2016. Particuliere en collectieve zelfbouwers 
dongen mee, net als maatschappelijke instellingen, overheden en professionele opdrachtgevers, vaak in 
verrassende coalities.
 Dit boek presenteert de projecten van de vijf genomineerde opdrachtgevers, geselecteerd door een 
jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Onder hen de winnaar: Xenia, het hospice voor 
jonge mensen in Leiden. Aangevuld met een tiental andere interessante projecten, het juryverslag en 
drie essays ontstaat een rijk geschakeerd beeld van de actuele ontwikkelingen in het opdrachtgeverschap.
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