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Voorwoord
De Gouden Piramide, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, is vernieuwd.  
De prijs wordt niet langer jaarlijks, maar om de twee jaar uitgereikt. Het onderscheid tussen 
de categorieën architectuur en gebiedsontwikkeling is komen te vervallen. En het prijzengeld 
is verhoogd en bedraagt nu 75.000 euro.

De meeste mensen denken dat architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen 
bepalen hoe de inrichting van ons land eruitziet. Maar zij moeten natuurlijk wel eerst een 
opdracht krijgen voordat er iets gebouwd wordt. De opdrachtgever heeft vaak een stevige 
vinger in de pap bij de totstandkoming van een ontwerp, al is het maar omdat hij de architect 
kiest en de randvoorwaarden schept. Daarom deze prijs, waarmee de rijksoverheid uitstraalt 
dat een inspirerende opdrachtgever minstens zo belangrijk is voor de kwaliteit van de omgeving 
om ons heen. 

De ronde 2018, de eerste editie nieuwe stijl, heeft interessante opdrachtgevers en projecten 
opgeleverd – zeventig in totaal. Veel van hen zetten het ontwerp in als middel om te bouwen 
aan een duurzame leefomgeving of een circulaire economie. Ook zijn er inspirerende initiatieven 
op het gebied van ouderenhuisvesting en zorg. Je zou kunnen concluderen dat er druk 
gezocht wordt naar nieuwe vormen van collectiviteit.

Onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, heeft de jury vijf van deze 
opdrachtgevers genomineerd. Het zijn stuk voor stuk opdrachtgevers van projecten waarbij 
innovatie en inventiviteit én verbeeldingskracht en maatschappelijke meerwaarde hand in 
hand gaan.

Na intensief debat hebben alle juryleden zich kunnen scharen achter de keuze om de  
Gouden Piramide 2018 toe te kennen aan Lemniskade Projecten met het project Patch22. 
Mede namens mijn collega, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, feliciteer  
ik de winnaar van harte! 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken



Essay
De kinderen van de crisis worden groot 12

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

Reportage
De jurering 18
Peter Paul Witsen, jurysecretaris

Portretten
Genomineerde opdrachtgevers 36

Harmen de Jong, fotograaf

Projecten 
Genomineerde inzendingen

Winnaar
Lemniskade Projecten 44

Patch22

Overige genomineerden 

WVO Zorg 54

Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen 

Familie Schutte 62

Landgoed Valkenberg, Agelo

Gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en Jongen Projectontwikkeling 70

Ligne, Sittard 

Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten 78

Kloostertuin Brakkenstein, Nijmegen 

  

  

  

  

  

  

  

  



Projecten 
Tien bijzondere inzendingen
Erasmus Universiteit Rotterdam 88

Campus Woudestein, Rotterdam 

BOEi 94

Blokhuispoort, Leeuwarden 

Gemeente Venlo 100

Stadskantoor, Venlo 

Stichting Bosveld 106

Bosveld, Almere 

Gemeente Almere en dertien prijsvraagdeelnemers 112
BouwEXPO Tiny Housing, Almere 

Ymere 118
Integrale renovatie Korsholm, Hoofddorp 

Singer Laren 124

Nieuwbouw Singer Laren 

ABN AMRO 130

Circl, Amsterdam

MOJO Concerts 136

ArmadiLLow, Biddinghuizen

Gebouw de Groen bv 142

Collectie DE.GROEN, Arnhem

Projecten
Alle inzendingen 150

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



essay
Essay  
Rijksbouwmeester



1312

monumentaal klooster en nam in plaats daarvan een bouwplan in Nijmegen over waarvan  
de bouw al was gestart. De jezuïeten gaven daar vervolgens een sociale draai aan. De andere 
twee genomineerden schreven in met een project dat niet direct is geïnspireerd door de  
kredietcrisis, maar zich toevallig of niet bevindt in een regio waar de economische druk laag is: 
het al genoemde Ligne in Sittard en de landgoedontwikkeling Valkenberg door de Twentse 
boerenfamilie Schutte. 

Bouwgrond

In de natuur is soortenrijkdom op de arme gronden altijd hoger dan op voedselrijke gronden. 
In een mooie analogie is het een verrassende en hoopgevende constatering dat de crisis geen 
excuus blijkt om een lagere kwaliteit na te streven. Wie zou redeneren dat problemen met 
kredietverstrekking zouden leiden tot versoberde bouwvormen die eenvoudiger te financieren 
zijn, komt bedrogen uit. Het lijkt alsof financiers in tijden van krapte extra kritisch zijn op de 
duurzaamheid van hun investering. Alsof er in economisch betere tijden een ander mechanisme 
in werking treedt: de angst om de boot te missen. Ontwikkelende partijen krijgen haast om 
hun vastgoed opgeleverd en verkocht te hebben voordat de volgende crisis uitbreekt en de 
marktvraag weer uitvalt. De bouw is buitengewoon conjunctuurgevoelig. Niet verwonderlijk 
dat de roep om nieuwe bouwgrond in 2018 steeds luider is gaan klinken. Daarbij wordt 
nadrukkelijk gelonkt naar de onbebouwde ruimte voorbij de stads- en dorpsgrenzen, want 
steden en dorpen zouden te weinig mogelijkheden bieden. 
 Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat laatste argument getoetst en genuanceerd.1 
De inzet van leegstaande gebouwen en onderbenutte en onbenutte terreinen (waaronder 
bedrijventerreinen, winkelgebieden en sportcomplexen) kan voorzien in 35 tot 75 procent van 
de woningbehoefte tot 2050, afhankelijk van hoe de woningmarkt zich ontwikkelt. Daarbij is 
gerekend met een bebouwingsdichtheid zoals in vinexwijken; de dichtheid van de buitenwijk 
dus. Binnen de stad worden aanmerkelijk hogere dichtheden bereikt. Ook zijn nieuwe verdich-
tingsmogelijkheden die zich tussen nu en 2050 kunnen voordoen buiten beschouwing gelaten. 
Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat stedelijke infrastructuurzones in de toekomst nieuwe 
bouwmogelijkheden opleveren. 
 Wel kunnen buiten de stad grotere aantallen ineens gebouwd worden, sneller en schijnbaar 
goedkoper dan binnen de stad. Efficiënter, maar daardoor ook minder contextueel en precies. 
Massabouw heeft in het verleden de monotonie opgeleverd die culturele en economische 
scheidslijnen en vereenzaming in de hand blijkt te werken. In de revolutiebouw van rond 1900 
en de vroeg-naoorlogse wederopbouwwijken zijn en waren omvangrijke sociale-vernieuwings-
operaties nodig; in de woonerfwijken van rond 1980 dreigt hetzelfde te gebeuren (de Piramide-
inzending van Ymere over Korsholm in Hoofddorp agendeert dat verschijnsel). Vinexwijken 
zijn stedenbouwkundig diverser, maar programmatisch even eenzijdig. De stad ontleent haar 
veerkracht juist aan de verschillende door elkaar heen liggende en op elkaar inwerkende  
tijdslagen. 

Lightrail

De vaststelling dat er risico’s verbonden zijn aan eenzijdige bouwprogramma’s relativeert het 
economische voordeel van bouwen buiten de stad. Het directe rendement voor de ontwikkelaar 
mag dan relatief hoog zijn, want grond- en bouwkosten zijn lager, in een breder maatschap-
pelijk perspectief vallen de kosten al snel hoger uit. Wethouders van stedelijke Randstad-

De val van Lehman Brothers ligt nu tien jaar achter ons. Het faillissement van de Amerikaanse 
investeringsbank markeert het moment waarop de kredietcrisis in de Verenigde Staten oversloeg 
naar Europa. De financieringsconstructies van onze banken bleken al even weinig solide. 
Vrijwel van de ene dag op de andere kwamen talloze bouwprojecten tot stilstand. 
Corporaties, gemeentelijke grondbedrijven en commerciële ontwikkelaars verkeerden in 
nood. Er ontstond ruimte voor opdrachtgevers die er daarvoor nauwelijks aan te pas kwamen. 
Particulieren, collectieven, avonturiers, innovators. Hun prestaties worden nu zichtbaar.  
De kinderen van de crisis zijn volwassen en ze blijken het waard om gezien en gehoord te 
worden. Juist nu de bouwprogramma’s weer aanzwellen.
 Verreweg de meeste ingezonden projecten voor de Gouden Piramide 2018 bevinden zich 
binnen de grens van een stad of een dorp. Van zorgvuldige restauraties tot veelbelovende 
stadsreparaties; van spannende herbestemmingen tot fijnzinnige toevoegingen. Een klein 
aantal betreft stedelijke gebiedsontwikkeling pur sang: langlopende projecten met een relatief 
grote schaal. De Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam is daar een  
voorbeeld van, net als Ligne, waarmee de gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en 
Jongen Projectontwikkeling genomineerd zijn. Maar ook ingezonden projecten die slechts 
één gebouw of complex omvatten, kunnen substantiële invloed hebben op het functioneren 
van de stad. Zie het particuliere museum Collectie DE.GROEN in het winkelhart van Arnhem of 
de Blokhuispoort in Leeuwarden, het voormalige gevangeniscomplex dat erfgoedontwikkelaar 
BOEi ombouwt tot een centrum voor culturele activiteiten en creatieve ondernemers.

Onbevangenheid

Natuurlijk vormen inzenders voor de Gouden Piramide geen dwarsdoorsnede van het opdracht-
geverschap in Nederland. Inzenders hebben door de bank genomen een terechte trots op wat 
ze hebben neergezet. Mede vanwege de kredietcrisis zijn incidentele opdrachtgevers ineens 
zichtbaarder geworden. In al hun verscheidenheid hebben zij hun kans gekregen en gegrepen. 
Interessant is dat zij vanuit hun onbevangenheid of betrokkenheid de conventies van gerouti-
neerde opdrachtgevers ter discussie stellen en doorbreken. De stad blijkt daarvoor een vrucht-
baardere voedingsbodem te leveren dan verstedelijkingsruimte buiten de stad. De spaarzame 
inzendingen in die laatste categorie zoeken grenzen op in particulier opdrachtgeverschap, al 
dan niet collectief, met Bosveld in Almere-Oosterwold als meest sprekend voorbeeld.
 Drie van de vijf genomineerde opdrachtgevers schreven in met een project dat direct  
gerelateerd is aan de kredietcrisis. Lemniskade Projecten (dat Patch22 in Amsterdam ontwik-
kelde) is een samenwerking van een architect en een bouwmanager die kans zagen hun eigen 
hoge duurzaamheidsambities te verwezenlijken in een periode waarin hun reguliere opdracht-
gevers een gat lieten vallen. WVO Zorg wierp zich met een bijzondere herbestemming op als 
gangmaker van een gebiedsontwikkeling in Vlissingen waar marktpartijen eerder de tanden 
op stukbeten. De Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten verkocht noodgedwongen een 
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in ruimtelijke planning schept verplichtingen, zeker in relatie tot zo’n verstrekkend Europees 
voornemen om het stedelijke ruimtegebruik te beteugelen. De nationale ambitie is echter 
bescheiden, in elk geval op rijksniveau. 

Smaakmakers

Steden hebben een enorme opnamecapaciteit. Elke stad beschikt over talloze kleine en grote 
verdichtingsmogelijkheden, ook zonder het stedelijke groen aan te tasten. Dat vraagt om 
maatwerk, tijd, kapitaal en ontwerpkracht. 
 De oogst van de Gouden Piramide 2018 laat zien wat bouwen in de stad kan opleveren. 
Ingezonden woningbouwprojecten ontlenen hun kracht nogal eens aan hun kleinschaligheid, 
die een direct contact met toekomstige bewoners mogelijk maakt. Daardoor komen bijzondere 
ambities binnen bereik en ontstaan nieuwe oplossingen die de stad verduurzamen. Er wordt 
niet louter voor een anonieme markt gebouwd. 
 De komende jaren zullen de grote ontwikkelende partijen zich nadrukkelijker melden.  
Ze zijn welkom, want ze zijn onontbeerlijk om de bouwstroom terug op niveau te krijgen en 
te houden. Met de aantallen die in het groeiende deel van stedelijk Nederland nodig zijn, is 
bouwen voor nog onbekende afnemers uiteraard niet te vermijden. Op grote verdichtings-
locaties, zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht en Sluiseiland in Amsterdam, wordt volop 
gezocht naar andere manieren om een onderscheidende positie in de stad te verwerven – 
ruimtelijk en sociaal-economisch. Dat gebeurt bijvoorbeeld door pioniers toe te laten in 
beeldbepalende oude panden of in ‘tiny houses’ – smaakmakers die kleur en richting geven aan 
zo’n gebiedsontwikkeling. Door bouwplaatsen tot leven te brengen en tijdelijke bestemmingen 
toe te laten, ontstaat zicht op hoe zo’n stadsdeel kan functioneren.
 Hoe hoog de prognoses ook oplopen en hoeveel woningen er ook boven de vraagprijs 
worden verkocht, het is zaak om de rust te bewaren in het ruimtelijke beleid en geen uitbrei-
dingslocaties buiten de stad meer aan te wijzen. Zo’n heldere keuze dwingt tot innovatie en 
leidt tot volgende stappen op het pad dat de deelnemers aan deze editie van de Gouden 
Piramide hebben gewezen. Het zou van een gebrekkig leervermogen getuigen als we de  
economische opleving van nu over een jaar of twintig terugzien in een juist terugvallende 
kwaliteit van architectuur en omgeving. Dat is wat deze lichting van de Gouden Piramide ons 
kan leren: de kinderen van de crisis worden groot en hebben op het gebied van intelligente 
aanpassingen iets wezenlijks te melden.

gemeenten en directeuren van vervoersbedrijven riepen in januari 2018 op om te investeren in 
lightrail binnen en tussen de steden van de Randstad. Bouwprojecten kunnen daarop aansluiten. 
Rondom stations is nog veel ontwikkelingsruimte te vinden, zeker als er nieuwe stations  
worden toegevoegd. Verbetering van het bestaande railnet vormt een relatief geringe kostenpost 
vergeleken met de investeringen in mobiliteit die nodig zijn bij buitenstedelijk bouwen:  
nieuwe raillijnen, nieuw asfalt, met – zo laten althans de vinexwijken zien – een relatief hoog 
autogebruik op de koop toe. 
 Nieuwe woonwijken hebben bovendien de neiging om bestaande stadsbuurten leeg te 
zuigen. Woonbuurten in Rotterdam-Zuid, toch al een kwetsbaar gedeelte van de stad, hebben 
onmiskenbaar te lijden onder de vinexwijken in Albrandswaard en Barendrecht. De stad vraagt 
hoe dan ook onderhoud. Om de stad te beheren en te bewerken, moet het investeringsvermogen 
van de vastgoedmarkt maximaal worden gemobiliseerd. Elke euro die wegvloeit naar stedelijke 
uitbreidingen is niet meer beschikbaar voor het vitaliseren van de bestaande stad.
 Het nationale planologische beleid is sinds decennia geënt op het principe om zo weinig 
mogelijk extra ruimte voor verstedelijking te benutten. Juist nu het erop aankomt, is er alle 
reden om dit beleid kracht bij te zetten. Er zijn nog bouwgronden beschikbaar van voor 2008; 
in de Zuidplaspolder bij Rotterdam bijvoorbeeld, op de voormalige vliegbasis Valkenburg bij 
Katwijk en op een aantal locaties in Almere. Met zulke gronden achter de hand is het een niet 
al te radicaal voorstel om vanaf nu geen nieuwe verstedelijkingsruimte meer aan te wijzen. 

Betonstop

Het goede voorbeeld komt uit het zuiden. De Vlaamse regering heeft zichzelf een doel 
gesteld: vanaf 2040 geen netto toename meer van het ruimtegebruik voor wonen, werken, 
voorzieningen en infrastructuur.2 In 2025 moet dat ‘bijkomend ruimtebeslag’ zijn terugge-
drongen tot 3 hectare per dag. Ter vergelijking: in Nederland, drie keer zo groot als Vlaanderen, 
bedroeg de toename van het bebouwde oppervlak in de periode 2006 – 2012 zo’n 8 hectare 
per dag.3 
 Deze doelstelling, die in Vlaanderen de ‘betonstop’ is gaan heten, komt voort uit een 
Europese doelstelling die in Nederland opmerkelijk weinig aandacht heeft gekregen. 
Onderdeel van het Europese milieubeleid is de doelstelling om in 2050 zo’n betonstop  
geëffectueerd te hebben in de gehele Europese Unie.4 Het is niet zozeer de kwaliteit van  
de stad die hiertoe aanzet, hoewel ook daar alle reden voor is, maar de zorg om verlies van  
onbebouwde grond. Een schone en onverharde bodem heeft een sleutelrol in het leveren van 
ecosysteemdiensten, stelt de Europese Commissie. Die dienstverlening van het ecosysteem 
strekt volgens haar ‘van vruchtbare bodem tot productieve grond en wateren, van zoet water 
en schone lucht tot bestuiving, overstromings- en klimaatbeheersing’. Het argument reikt veel 
verder dan behoud van het landschapsschoon als factor in de leefbaarheid en het vestigings-
klimaat van stedelijke regio’s, zoals hier nog wel eens te horen valt. Minder vitale delen van 
het platteland kunnen beter worden geherstructureerd vanuit agrarisch, ecologisch, recreatief-
cultureel of waterstaatkundig perspectief, dan worden opgegeven ten behoeve van een  
volgende woonwijk of een nieuw bedrijventerrein.
 Het voornemen tot een betonstop is in Vlaanderen veel besproken en bediscussieerd.  
Niet iedereen is overtuigd van de realiteitszin, binnen de Vlaamse cultuur met haar traditie 
van gespreide zelfbouw. De uitgangspositie in Nederland is gunstiger. Onze cultuur is er een 
van plannen en ontwerpen, polderen en bundelen. Onze veronderstelde voorbeeldfunctie  

 1  Lianne van Duinen, Bart Rijken, Edwin Buitelaar, ‘Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in  
de bestaande stad’, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, 2016.

 2  ‘Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, Brussel: Departement Ruimte Vlaanderen, 2017.
 3  Statistiek Bodemgebruik, Centraal Bureau voor de Statistiek, www.statline.nl, 2017.
 4  ‘Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet’, Zevende Milieuactieprogramma, Brussel:  

Europese Commissie, 2013.
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Het laatste argument dat tegen de winnaar pleitte, was de locatie. Deze editie van de Gouden 
Piramide bood een uitgelezen kans om te onderzoeken hoe opdrachtgevers succesvol opereren 
als ruimtelijke programma’s moeilijk te organiseren zijn en financiers niet in de rij staan.  
Vier van de vijf genomineerde opdrachtgevers bouwden hun project op gemiddeld 7,5 kilometer 
van de Duitse of Belgische grens: in Agelo (Twente), Nijmegen, Sittard en Vlissingen. Drie van 
hen zijn actief in wat enigszins oneerbiedig ‘de periferie’ wordt genoemd. 
 Winnaar Lemniskade Projecten bouwde Patch22 in Amsterdam, de stad waar grof betaald 
wordt voor iedere vierkante meter vastgoed die op de markt komt. De stad waar al drie keer 
eerder een Gouden Piramide naartoe is gegaan. De stad waar de ogen van de nationale media 
permanent op zijn gericht – Patch22 is zeker geen onbekende in de architectuurpers. 
Woningbouw in Amsterdam, lijkt het, biedt alle ruimte voor vernieuwing en experiment.
 Toch was het precies die economische luwte die Patch22 mogelijk maakte. Lemniskade greep 
zijn kans op het dieptepunt van de kredietcrisis, de korte periode waarin de bouw ook in 
Amsterdam zo goed als plat lag. Onder die omstandigheden konden de twee mannen achter dit 
bedrijf, architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren, een woongebouw neerzetten 
met een baanbrekend duurzaamheidsconcept. Niet alleen de installaties en materialen zijn 
duurzaam, maar ook het gebouw zelf. Ultieme flexibiliteit in indeling en gebruik rechtvaardigt 
de verwachting dat het tot in lengte van jaren up-to-date blijft. 
 Deze duurzaamheidsprincipes geven volgens de jury een overtuigend antwoord op een 
universele opgave en verdienen brede navolging. Het is pijnlijk te constateren dat de mogelijk-
heden daarvoor weer teruglopen, juist ook in Amsterdam. Bouwtempo en grondopbrengst 
krijgen weer de overhand. De inspiratie die de jury met deze winnaar wil uitdragen, heeft 
daardoor een bijzondere urgentie. Paradoxaal genoeg lijken krimpregio’s meer kans te bieden 
op herhaling en verdere ontwikkeling van de principes achter Patch22 dan de groeiregio waar 
het is gebouwd. 

Donkerste jaren

De crisis was, niet verwonderlijk, vanaf het eerste moment een thema in de jurering.  
De Gouden Piramide is een prijs voor opdrachtgevers van projecten die zijn opgeleverd of  
ten minste vergevorderd. 2016 en 2017 waren de opleverjaren voor deze editie. Veel van  
de ingezonden projecten stammen uit de donkerste jaren van de kredietcrisis. 
 Het is al vaker gesignaleerd: de crisis baande het pad voor opdrachtgevers die er daarvoor 
moeilijk tussen kwamen. Dat is te merken aan het deelnemersveld, waarin particulieren,  
ontwikkelende architecten, stichtingen en kleine ontwikkelaars goed vertegenwoordigd 
waren. Een verschijnsel dat zich bij deze editie van de Gouden Piramide manifesteerde, was 
dat van de overgenomen projecten. Beleggers trokken zich terug, corporaties werden aan 

De jurering
Peter Paul Witsen

De jury, v.l.n.r., voor: Eric Alink, Annette Marx, Petra Rutten, midden: Pieter Jannink, Tanja Klip-Martin,  
Peter Veenstra, Peter Paul Witsen (secretaris), boven: Floris Alkemade (voorzitter), Floor Milikowski
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banden gelegd, ontwikkelaars haalden hun vereiste verkoop vóór de start van de bouw niet. 
Zo kon het ook gebeuren dat de Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten een compleet 
bouwplan overnam van een groot ontwikkelingsbedrijf. Ze zette het naar haar hand en ver-
diende er een nominatie mee. 
 Een vermogende familie die een museum begint, een diaconie die seniorenappartementen 
bouwt in het eigen kerkgebouw, zelfbouwers die zich organiseren rond een moestuin – in al hun 
verscheidenheid hebben ze de open houding jegens de samenleving gemeen. Ze geven blijk 
van een hoopgevende zoektocht naar de restauratie van maatschappelijke waarden, van de 
behoefte aan oog voor elkaar. Wat teleurgesteld reageerde de jury daarentegen op de duurzaam-
heidsambities van de inzendingen. Slechts enkele inzenders zochten naar oplossingen die 
verder gaan dan groene daken, zonnepanelen en andere technieken die op voorhand beschikbaar 
en bewezen waren. Deze lichting projecten biedt bovendien geen antwoord op de extreme 
hoosbuien die ons te wachten staan, werd geconstateerd.
 Deze Gouden Piramide was de eerste die openstond voor opdrachtgevers van zowel  
architectuur- als gebiedsontwikkelingsprojecten. Het aantal gebiedsontwikkelingsprojecten 
bleef echter ver achter bij de architectuurprojecten. Het was ook veel kleiner dan het aantal 
inzendingen bij Gouden Piramide-edities in het verleden die exclusief aan gebiedsontwikkeling 
waren gewijd. Ook hier laat de crisis haar sporen na. 

Volgnummer één

De jurering eindigde en begon met Patch22. Lemniskade Projecten was de eerste opdrachtgever 
van wie de Gouden Piramide dit jaar een inzending mocht ontvangen en kreeg daarom het 
volgnummer ‘1’. Bij de eerste bijeenkomst maakte de jury er weinig woorden aan vuil. ‘Dit soort 
projecten wilden we na de crisis’, merkte iemand op. Het werd interessant gevonden dat een 
architect zelf de rol van ontwikkelaar op zich neemt. 

Zoals altijd bestond de jury uit opdrachtgevers, ontwerpers en journalisten:
–  Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (juryvoorzitter)
–  Eric Alink, journalist en stadschroniqueur van Den Bosch
–  Pieter Jannink, stedenbouwkundige bij het bureau Must 
–  Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe
–  Annette Marx, architect 
–  Floor Milikowski, journalist 
–  Petra Rutten, directeur wonen bij Frame Vastgoed
–  Peter Veenstra, landschapsarchitect bij LOLA Landscape Architects
–  Peter Paul Witsen (jurysecretaris)
De voorzitter en de secretaris hebben geen stemrecht. 

Zeventig inzendingen kreeg de jury voorgelegd. Na de schifting op de eerste jurydag, traditie-
getrouw in de Bagagehal van Loods 6 in Amsterdam, resteerden er 26. Inzendingen vielen af 
omdat ze, in de woorden van een jurylid, ‘vijf jaar geleden enorm interessant zouden zijn’. 
Andere afvallers riepen sympathie en waardering op, maar waren niet vernieuwend of opzien-
barend genoeg om nationaal onder de aandacht te brengen. Het doek viel ook voor inzenders 
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 Vijftien inzendingen bleven over, de vijftien die in dit boek worden gepresenteerd. Bij een 
volgende rondgang slaagde de jury erin om er nog negen te elimineren: toch niet het onderste 
uit de kan gehaald, net niet uitzonderlijk of complex genoeg. Zo bleven zes kanshebbers over 
voor vijf nominaties. Dat waren:

–  Erasmus Universiteit Rotterdam met Campus Woudestein in Rotterdam;
–  Familie Schutte met Landgoed Valkenberg in Agelo;
–  Gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en Jongen Projectontwikkeling met Ligne in Sittard;
–  Lemniskade Projecten met Patch22 in Amsterdam;
–  Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten met Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen;
–  WVO Zorg met Scheldehof in Vlissingen.

Grondig verdeeld

Wat volgt is een zenuwslopend eindspel dat ruim een uur duurt. Lemniskade Projecten en  
de Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten blijken bij alle juryleden geheide kandidaten. 
Zowel qua opdrachtgeverschap als qua architectonisch resultaat zijn ze interessant. Ze lijken 
hun nominatie binnen te hebben. Na uitvoerige bespreking valt ook een positief besluit over 
het project in Sittard. Dapper, wordt gezegd, een grote beweging in een krimpende regio.  
Een project waaraan bovendien consequenties worden verbonden voor het beleid in de  
historische binnenstad en in de gemeente als geheel. 
 Over de andere drie projecten zijn de meningen grondig verdeeld. De familie die verant-
woordelijk is voor het landgoed Valkenberg maakte gebruik van een provinciale landgoederen-
regeling en bouwde een fraai woonhuis voor zichzelf. Is dat niet relatief makkelijk? Of benutten 
zij de regeling om tegenwicht te bieden tegen de vervlakking die de industrialisering van de 
landbouw met zich meebrengt, en vonden ze een manier om het Twentse landschap zijn  
culturele eigenheid terug te geven? ‘Het is het beste project dat de landgoederenregeling 
heeft opgeleverd’, stelt iemand. 
 Het opdrachtgeverschap voor de Campus Woudestein is formeler. Het is ingebed binnen 
de grote organisatie van de Erasmus Universiteit. Die vorm van opdrachtgeverschap wekt op 
voorhand minder nieuwsgierigheid op dan een particulier die zijn droom gestalte probeert  
te geven. Eén jurylid noemt dat expliciet als een motief om wel te nomineren: het belang van 
professioneel, geïnstitutionaliseerd opdrachtgeverschap met impact en een lange adem.  
Te vaak ontbreekt het daaraan. Er wordt een vergelijking gemaakt met andere campussen in 
het land, gebouwd door universiteiten die een even lange adem hadden. Tegelijk wordt 
geconstateerd dat die lang niet allemaal succesvol zijn. 
 Dan Vlissingen: het zorgcomplex Scheldehof van WVO. Twijfels over de aanhechting met 
de binnenstad worden weggenomen na een blik op Google Maps. Twijfels over de aansluiting 
tussen de herbestemde plaatwerkerij en de toegevoegde nieuwbouw blijven. Hoe zwaar moet 
zo’n architectonisch argument wegen, als een zorginstelling ingaat tegen de mismoedigheid 
die volgde uit het debacle van eerdere plannen voor dit gebied? De situatie in Vlissingen is een 
stuk moeilijker dan die in Sittard, zegt iemand. Sittard heeft tenminste nog een achterland. 
Even staat de nominatie voor Ligne op de helling. Maar de vergelijking gaat mank, concludeert 
de jury. Een complex met verpleeghuis en zorgappartementen is programmatisch veel over-
zichtelijker dan een multifunctionele gebiedsontwikkeling, ondanks de publieksfuncties op 
de begane grond.

die het architectonische resultaat uitgebreid toelichtten, maar weinig inzage gaven in wat 
daarvoor nodig was en hoe de opdrachtgever eraan heeft bijgedragen. Echt ondermaats waren 
er maar weinig. 
 In de tweede ronde, een week later in dezelfde hal, moest de lat hoger worden gelegd. 
Zwakke plekken of gemakkelijke oplossingen gingen opvallen. Vergelijkingen speelden  
sommige inzendingen parten: een geslaagde transformatie van industrieel erfgoed naar een 
verpleeghuis is opmerkelijker dan een even geslaagde transformatie voor creatieve ondernemers. 
Een kantoor bouwen voor eigen gebruik is eenvoudiger dan risico’s nemen met een onzekere 
markt in een krimpgebied. In eerste instantie verdween bijna de helft van de overgebleven 
inzendingen van het toneel. 

Jury op locatiebezoek
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Bij een ander blijkt welke riante ruimte ontstaat aan de kopse kant van een verdieping, wanneer 
deze als één appartement wordt ingericht met zo weinig mogelijk binnenmuren. 
 Het is haast komisch hoe die flexibiliteit tot in de kleinste details doorwerkt. Frantzen en 
Oussoren vertellen over ‘slapende huisnummers’ en meterkasten die niet achter de voordeur 
konden worden geplaatst. Het komische gaat eraf als ze de brochure laten zien van hun volgende 
project, op de kavel naast Patch22. De jury is benieuwd hoe ze hun aanpak daar verder brengen. 
Dat blijkt niet mee te vallen. De condities zijn veranderd. De gemeente berekent de erfpacht 
op basis van de maximale marktwaarde, waardoor weinig financiële ruimte overblijft om 
extra te investeren in de duurzaamheid van het gebouw. En de gemeente blijkt niet meer in 
voor bewerkelijke administratieve handelingen. Wonen en werken combineren mag, maar in 
vooraf bepaalde verhoudingen die zich doorvertalen in een hogere parkeernorm. 
Daar praat de jury over na, in de bus naar Agelo. Hoe Frantzen en Oussoren eerst de beperkingen 
van grote vastgoedpartijen van zich afschudden, en nu tegen de beperkingen van het 
gemeentelijk apparaat aanlopen. Hoe innovaties en idealen na de kredietcrisis weer smoren  

  Een halfuur zingt de discussie rond. Elk project is op minstens één punt interessanter dan 
elk ander project. Een jurylid suggereert om alsnog de Paters Jezuïeten te laten vallen. Dit jurylid 
relativeert de architectonische prestatie in Nijmegen, maar vindt geen navolging. Er volgt een 
peiling tussen de laatste drie overgebleven inzendingen, waarvan er twee genomineerd kunnen 
worden. Zeven juryleden brengen elk twee stemmen uit. WVO Zorg haalt er zes, de familie 
Schutte vijf en de Erasmus Universiteit drie. Het pleit lijkt beslecht.
 ‘Ongelooflijk als deze afvalt’, verzucht het jurylid dat zich het meest hard had gemaakt 
voor Woudestein. ‘Deze universiteit levert een professionele topprestatie.’ Een ander haakt 
aan met de opmerking ‘bang te zijn voor Sittard’: dat dit project onmiddellijk door de mand 
valt bij een bezoek. ‘Als Ligne in Rotterdam of Utrecht was gebouwd, was het direct afgevallen.’ 
Er ontstaat twijfel. Een jurylid vreest dat juist de Kloostertuin van de Paters Jezuïeten in de 
praktijk zal tegenvallen. En moet het landgoed er wel bij blijven? Dit project is minder complex 
dan Ligne of Woudestein. Daar staat tegenover dat alle complexiteit wordt gedragen door een 
enkele familie. Het landgoed blijft erbij. Het complex van de Paters Jezuïeten ook – het is een 
uniek verhaal, een religieuze orde die in het vastgoed stapt en er een sociale draai aan geeft. 
De jury worstelt. Iedereen kan ermee leven als Ligne in Sittard alsnog plaatsmaakt voor 
Woudestein in Rotterdam. Maar het gaat niet van harte. Er is een finale peiling nodig om tot 
een positieve keuze te komen. Een meerderheid houdt een voorkeur voor het gezamenlijke 
opdrachtgeverschap van Sittard-Geleen, Zuyd en Jongen. De nominatie blijft staan;  
de Erasmus Universiteit valt buiten de boot.
 De enige inzending die gedurende de hele discussie buiten schot blijft, is Patch22 van 
Lemniskade Projecten.

Slapende huisnummers

Met de geruststellende overtuiging dat de crisis geen excuus blijkt voor een lagere kwaliteit, 
gaat de jury in mei op pad. Twee dagen, 750 kilometer, op zoek naar het meest inspirerende 
opdrachtgeverschap van Nederland in de laatste twee jaar. Startpunt is Amsterdam. Meer precies 
de kade van het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord, waar Frantzen en Oussoren de 
jury opwachten op de stoep van Patch22, samen met hun aannemer Roelof Venema van 
Hillen & Roosen. Gedoodverfde favoriet zijn ze niet, ondanks de unanieme steun in de eerste 
ronde. Alle andere genomineerden waren al op de proef gesteld. Ze waren in twijfel getrokken 
en vurig verdedigd. Juryleden hadden elkaar uitgedaagd, op zoek naar waar het onderscheidende 
van zo’n inzending precies in zat. Dat was bij Patch22 niet het geval. Niemand had nog 
gekrabd aan het vernis. 
 Dat een van de beide mannen achter Lemniskade zelf ook de architect is, gaf in zekere zin 
een voorsprong. Vragen of een aansprekende oplossing te danken is aan de visie van de 
opdrachtgever of van de architect hoefden niet te worden gesteld. Wel of zo’n oplossing onder 
ander opdrachtgeverschap ook kans had gemaakt. Frantzen beweert van niet. Daar was het 
juist om begonnen. Door niet meer mee te doen aan ontwerpprijsvragen, die bedrijfseconomisch 
zwaar verliesgevend zijn, spaarde hij het beginkapitaal bij elkaar om zelf te kunnen ontwikkelen. 
Zo kon hij idealen realiseren waar zijn opdrachtgevers hem nooit de ruimte voor boden.
 Zijn idee was om vrij indeelbare verdiepingen te construeren die verschillende gebruiks-
vormen kunnen accommoderen. Standleidingen bepalen niet de plek van het sanitair,  
ingebouwde voordeuren bepalen niet het aantal appartementen, lichtpunten bepalen niet  
de indeling van een appartement. De inbouw is systematisch losgemaakt van de vurenhouten 
draagconstructie. Bij een gastvrije bewoner bewondert de jury een badkuip op het balkon.  

Bezoek aan Patch22
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in tijdsdruk en verdienmodellen. Het is een herkenbaar patroon, niet alleen in Amsterdam. 
Enig begrip is er wel voor de onderbemenste gemeenten. Maar toch: het mag niet gebeuren. 
Daar is de hele jury het over eens.

Beekprik

Tweeëneenhalf uur later stopt de jurybus op een kruispunt in het licht glooiende coulisse-
landschap van Twente. Daar klinkt direct een ander geluid over de overheid. Ongevraagd 
steekt melkveehouder Gerard Schutte de loftrompet over de provincie Overijssel. Dat hij het 
landgoed Valkenberg heeft kunnen aanleggen, is te danken aan de visie en volharding van  
de provincie, zegt hij. Daar in Zwolle zag men in dat het landschap waarden vertegenwoordigt 
die door de voortgaande rationalisering van de landbouw op het spel staan. Een landgoederen-
regeling moest tegenwicht bieden. In ruil voor natuurontwikkeling en publieke toegankelijkheid 
mag een grondeigenaar een woning in het landelijk gebied bouwen. Dat alles uiteraard binnen 
de nodige voorwaarden.
 Daar zat ook de aarzeling van de jury in de eerste ronde: was hier geen sprake van een 
familie met een flink grondbezit die simpelweg gebruik maakte van een regeling? Wat voegde 
ze eraan toe? Gaandeweg het bezoek neemt die aarzeling af. Ten eerste blijkt de regeling niet 
‘simpelweg’ te gebruiken. Daar waren nog behoorlijke porties inspanning en geduld voor nodig, 
variërend van een grondaankoop in de nachtelijke uren bij een buurman tot het wachten op 
een gemeentelijke beleidsnota – want de provincie kan dan wel een regeling hebben, de  
vergunningen moeten van de gemeente komen. Ten tweede raakt de jury overtuigd van het 
intrinsieke rentmeesterschap; de doorleefde verantwoordelijkheid van het echtpaar Els en 
Gerard Schutte om de omgeving in goede staat aan de volgende generatie over te dragen.  
De familie stelt haar eigen criteria. Gerard staat bij een beek die hij van haar betonklinkers 
heeft bevrijd en die weer vrij door het land heen meandert. Mensen uit de buurt vroegen hem 
verwonderd waar hij mee bezig was en of dat wel echt nodig was. ‘Nu is de beekprik terug’, 
zegt hij trots, waarop hij enkele stadse juryleden om hem heen uitlegt hoe zeldzaam die vis is 
en dat die alleen voorkomt in beken met een hoge waterkwaliteit.
 De eigenzinnigheid blijkt ook uit het ontwerp van het woonhuis. De jury betreedt een huis 
met een adembenemende ruimte. Grote ramen werpen het zonlicht vanaf grote hoogte de 
woonkeuken in. De eikenhouten trap, los in de ruimte geplaatst, gaat naar een balustrade waar 
werk- en leesplekken zijn ingericht. Overal is de constructie van ambachtelijk gezwaluwstaart 
eikenhout zichtbaar, rustend op een onderbouw van bentheimerzandsteen. Het is het resultaat 
van een vruchtbare samenwerking met een architect en een bouwbegeleider die beiden bij 
aanvang van de opdracht nog geen bureau hadden. De bouwbegeleider is Bert Damink, 
afkomstig uit de buurt, die inmiddels een aannemersbedrijf is begonnen. De architect is  
Ard de Vries uit Amsterdam, die naar eigen zeggen veel heeft bijgeleerd over het leven op het 
boerenbedrijf. Een boer lost zijn problemen bij voorkeur op door de handen uit de mouwen  
te steken, weet hij nu, sinds zijn opdrachtgever stapels zelfgezaagde planken klaarlegde en 
eigenhandig de stenen in tweeën zaagde.
 Deze eerste twee opdrachtgevers werden in het vervolg van de jurering geregeld tegenover 
elkaar geplaatst. Beide opdrachtgevers legden veel initiatief aan de dag, koppelden vasthoudend-
heid aan inventiviteit en namen verantwoordelijkheid zonder daartoe verplicht te zijn. Op het 
resultaat viel in beide gevallen weinig af te dingen. De een zoekt naar verduurzaming van de 
stedelijke omgeving, de ander naar verduurzaming van het landschap. Vurenhout of eikenhout, 
zeg het maar. 

Bezoek aan landgoed Valkenberg
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Rood en bruin marmer

In het besef dat de keuze hoe dan ook moeilijk zou worden, meldde de jury zich in Nijmegen. 
Brakkenstein is een woonwijk in het zuiden van die stad. De wijk staat er sociaal-economisch 
niet slecht voor, al ligt ze enigszins geïsoleerd tussen de campus van de universiteit en de 
bossen van Heumensoord. De jury ging er op bezoek bij de Nederlandse Provincie der Paters 
Jezuïeten. De gemeenschap Berchmanianum is onlangs verhuisd naar het nieuwbouwcomplex 
Kloostertuin. Nog voor de bouw hadden de jezuïeten dit complex overgenomen van een  
commerciële ontwikkelaar. Ze hadden maar een klein gedeelte voor zichzelf nodig, maar zetten 
het plan wel naar hun hand, onder meer door het een functie voor de wijk te geven. Dat gegeven 
fascineerde de jury. Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere religieuze groeperingen 
en tegelijk een voorbeeld voor commerciële vastgoedontwikkelaars. 
 Een delegatie van opdrachtgevers, ontwerpers, gemeenteambtenaren en bewoners geeft 
uitleg. De jury krijgt de refter te zien waar de religieuze bewoners hun maaltijden gebruiken, 
gevestigd in een voormalige drukkerij, en de kapel in de nieuwbouw. Het Mariabeeld in de tuin 
valt op. Op een zijgevel is een tekst aangebracht van de middeleeuwse jezuïet Baltasar Gracián. 
Veel meer tekenen die wijzen op een religieuze bewonersgroep zijn er niet. Het rood en het 
bruin van de marmeren vloer in de hal en de kapel verwijzen indirect naar Robert Regout, een 
jezuïet die al vroeg na de Duitse bezetting openlijk waarschuwde voor de gevolgen voor de 
rechtsstaat en stierf in het concentratiekamp van Dachau – een referentie voor ingewijden.  
De kloosterkamers (of het ‘huis’, zoals de bewoners zelf zeggen) lenen zich niet voor een bezoek. 
Paters zijn niet gewend om gasten in het huis te ontvangen. Dat doen ze in de gemeenschap-
pelijke aula, die ook beschikbaar is voor buurtactiviteiten, vertelt pater Eduard Kimman. Hij is 
als econoom en jezuïet de drijvende kracht achter de ontwikkeling, hoewel niet woonachtig 
op het complex. 
 Op de binnenplaats leven een paar kinderen zich uit op hun fiets. De Kloostertuin oogt als 
een normaal appartementencomplex. Dat moet het ook kunnen worden. De kamers waar nu 
de religieuze bewonersgroep woont en voor zover nodig zorg ontvangt, kunnen in de toekomst 
eenvoudig worden samengevoegd tot grotere zorgappartementen. 
 Na afloop toetst de jury wat de Paters Jezuïeten als opdrachtgever aan het oorspronkelijke 
plan hebben toegevoegd, naast de voorzieningen die zijzelf nodig hadden. Veel sociaal gevoel, 
is het belangrijkste antwoord. Het complex opent mogelijkheden voor buurtbewoners om in 
hun eigen woonomgeving oud te worden, ook als ze zorgbehoevend worden. Enkele apparte-
menten worden voor een relatief lage prijs verhuurd. Het drukkerijgebouw is behouden gebleven 
en in het plan geïntegreerd. En, niet onbelangrijk, de energieopslag in een ijsreservoir onder 
de binnenplaats is door de nieuwe eigenaren ingebracht. In Nederland is dit duurzame systeem 
niet eerder toegepast bij een woongebouw. De openbare binnenplaats zelf daarentegen was 
onderdeel van het oorspronkelijke plan en een harde voorwaarde van de gemeente. 
 Juryleden kijken elkaar aan, rond de vergadertafel achter in de jurybus. De manier waarop 
de jezuïeten vorm hebben gegeven aan hun noodzakelijke verhuizing is slim in zijn flexibiliteit. 
Ze hadden ook voor een simpele verhuizing kunnen kiezen, met minder waarde voor de 
omgeving. Maar het resultaat van de optelsom is kleiner dan bij de eerste twee bezochte 
opdrachtgevers. ‘Dit gaat hem niet worden’, zegt iemand voorzichtig, en niemand spreekt dit 
jurylid tegen. 

Bezoek aan Kloostertuin Brakkenstein
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annex filmhuiszaal en onderbreekt daarmee een college. Geamuseerd kijken de studenten toe 
hoe de deskundig kijkende vreemdelingen de muren en het plafond bewonderen. Enkele jury-
leden nemen plaats op de eerste rij, nieuwsgierig naar de stoelen. Voor binnenkomst was uit-
gelegd hoe lastig het was om stoelen te vinden die overdag een actieve werkhouding stimuleren 
en ’s avonds een ontspannen uitgaanshouding. 
 Buiten laat Sjaak Aussems, gemeentelijk projectleider, de app zien waarmee hij de ledkris-
tallen boven het plein kan aansturen. Hij staat op de brug over de opengelegde Keutelbeek. 
‘De plek waar we nu staan, was vroeger een kruispunt’, zegt hij. De jury kijkt uit over de vrijge-
maakte schootsvelden die een vrij zicht bieden op de oude vesting van Sittard. Ze ziet de 
Petruskerk trots in de zichtlijn staan. Niet lang geleden was dit een verwaarloosd deel van de 
stad, met supermarktloodsen en doe-het-zelfzaken, een eenzame portiek-etageflat en heel 
veel geparkeerde auto’s.
 De opdrachtgevers namen risico met dit project, daar is de jury het over eens. Of dat risico 
verantwoord of zelfs noodzakelijk is, daarover lopen de meningen uiteen. Het bezoek heeft 
niet het verlossende woord gebracht. Sceptici zien een parkeergarage die niet verkocht kon 
worden en winkelruimte die niet verhuurd is. Zij vrezen dat Sittard hier over tien jaar spijt van 
heeft. Pleitbezorgers hebben ontzag voor de manier waarop het project in het stedelijk beleid 
is geïntegreerd en tegenslag is opgevangen. Sittard had geen keus, menen zij, wil de stad in 
deze krimpregio niet langzaam doodbloeden. 

Inlevingsvermogen

De jaren die de Sittardse opdrachtgevers gebruikten om het Ligne-project gestalte te geven, 
verliepen in Vlissingen een stuk tumultueuzer. Daar lag een veel forser nieuwbouwplan, even-
eens aan de rand van de binnenstad, voor het terrein waar de Koninklijke Schelde ooit haar 
schepen bouwde. Nieuwe woningen, bedrijven, winkels en uitgaansgelegenheden zouden de 
hele stad een oppepper geven. Toen de kapitaalverstrekkers zich terugtrokken, is dat plan ten 
grave gedragen. Het kostte de gemeente miljoenen euro’s en een politieke crisis. Zomaar een 
flinke portie nieuwbouw bleek geen adequaat recept tegen de gevolgen van de krimp. 
 In een volgend masterplan koos de gemeente voor een geleidelijkere strategie. Met WVO 
Zorg vond ze een verrassende kwartiermaker. De zware plaatwerkerij, die eerder in beeld was 
als evenementenhal of winkelcentrum, heeft nu een functie als verpleeghuis. Daar is nieuw-
bouw naast gezet met seniorenappartementen en woonruimten voor psychogeriatrische 
patiënten. Samen vormen ze woonzorgcentrum Scheldehof. De moed van een zorginstelling 
om deze stap te zetten, was een belangrijk motief voor de jury om WVO Zorg te nomineren. 
 Het woonzorgcentrum is niet alleen vlak bij de binnenstad gebouwd; het haalt het stedelijk 
leven ook naar binnen. Rondom de grote centrale hal op de begane grond zijn voorzieningen 
gegroepeerd als een film- en theaterzaal en cursusruimtes. Studenten van de Hogeschool 
Zeeland doen hier onderzoek en volgen praktijkonderwijs. Tijdens het jurybezoek werd druk 
geworkshopt over schuldhulpverlening. 
 Na afloop was de markante confrontatie tussen de rauwheid van het industriële verleden 
en de kwetsbaarheid van de nieuwe bewoners nauwelijks onderwerp van gesprek. De jury was 
onder de indruk van het interieur. Dat lag niet aan de verweerde pilaren of de overgebleven 
hijsinstallatie. Het lag aan het enorme inlevingsvermogen dat de opdrachtgever en Atelier 
PRO, het architectenbureau dat ook het interieur verzorgde, tentoonspreidden. Vooral de 
woonverdiepingen dwongen waardering af, meer dan de centrale hal beneden. 

Korte loopjes

Het aantal vlaaipunten dat de volgende ochtend in Sittard wordt gesneden is groot. De jury 
met ondersteuning en de delegatie namens de opdrachtgevers tellen op tot meer dan twintig 
personen. Niet vreemd, gezien de duur en de omvang van de gebiedsontwikkeling. Drie 
opdrachtgevers delen de verantwoordelijkheid voor het nieuwbouwcomplex bij de binnenstad: 
de gemeente, een hogeschool en een projectontwikkelaar. Deze laatste schoof halverwege 
het ontwikkelingsproces aan, nadat de oorspronkelijke ontwikkelaar in de kredietcrisis 
besloot alle vastgoed af te stoten. Het resultaat bestaat uit twee bouwvolumes, ieder met 
een eigen architect, waarin een groot aantal uiteenlopende programmaonderdelen is samen-
gebracht. Ertussen ligt een autovrije openbare ruimte. 
 De rondleiding die de jury aangeboden krijgt, weerspiegelt waar Ligne voor staat. 
Compact en multifunctioneel. Het zijn korte loopjes van de bibliotheek naar de zorgwoningen, 
of van het museum naar de hogeschool. Het twintigkoppige gezelschap betreedt een college- 
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 Nieuwe argumenten komen niet meer, de oude blijven onweersproken. Duidelijk is dat 
het alle twee potentiële winnaars zijn. Ieder jurylid kan zich achter beide keuzes scharen.  
Vijf juryleden spreken zich uit, maar zijn verdeeld. Twee juryleden aarzelen nog. Die twee 
stemmen zijn wel nodig om tot een finaal oordeel te komen. Jurylid nummer zes besluit te 
kiezen voor WVO en voert de spanning op. De stand is 3-3. Pas in Rotterdam-Zuid valt het 
beslissende woord: ‘Patch22’. 
 Het project van Lemniskade geeft kracht en geeft energie. Het geeft hoop voor de toekomst, 
zeker nu de bouw zich weer opmaakt voor hoge productiecijfers. Aandacht voor deze bevlogen 
en vasthoudende invulling van het opdrachtgeverschap is harder nodig dan ooit, nu snelle 
verdienmodellen dit kleine maar waardevolle stofgoud weer dreigen weg te blazen.

 WVO hanteert het uitgangspunt dat het personeel zijn werk doet in de woonomgeving 
van de bewoners, niet andersom. Karren met beddengoed zijn nergens te bekennen, laat 
staan medische accessoires. Bewoners mogen persoonlijke voorwerpen ophangen in de gang. 
Kunst helpt om hun leefwereld groot te houden. Alles is van hoge kwaliteit, zonder in grootsheid 
en luxe te vervallen. WVO probeert de gesloten afdeling voor psychogeriatrische bewoners 
van het slot af te halen, vertelt Jan de Graaf, voorzitter van de raad van bestuur. Thuis mag je 
je immers niet opgesloten weten. Een relatief lange en minder aantrekkelijke route naar de 
entree van de afdeling moet ervoor zorgen dat bewoners niet gaan dolen. ‘De enkeling die dat 
toch doet, vangen we wel op’, aldus De Graaf.
 Enigszins verbluft vragen juryleden zich af hoe dit mogelijk is. De provincie Zeeland ver-
strekte een subsidie en de stichting WVO bracht eigen kapitaal in, maar de jury schat in dat 
die bedragen niet of nauwelijks opwegen tegen de extra kosten voor het herstel van de draag-
constructie. De inkomsten van het aangebouwde complex met zorgwoningen zijn volgens de 
opdrachtgever niet nodig voor de exploitatie van het verpleeghuis. Als het aan de jury van de 
Gouden Piramide ligt, komen hier excursiebussen vol raden van bestuur van zorginstellingen 
op bezoek. 

Balans

Tussen Vlissingen en Rotterdam, het eindpunt van de jurybus, maakt de jury de balans op.  
Er lijken twee ‘halve finales’ te ontstaan, hoewel het reglement van de Gouden Piramide daar 
op geen enkele manier in voorziet. 
 De Zeeuwse en Limburgse opdrachtgevers worden naast elkaar gezet: beide actief in  
krimpregio’s, beide op zoek naar een antwoord in een omgeving waar nieuwbouw niet vanzelf 
zijn waarde verwerft. WVO Zorg biedt een overtuigend antwoord op de vergrijzingsopgave van 
Vlissingen en zet de architectuur daarvoor in. De opdrachtgevers in Sittard geven een krachtig 
stedenbouwkundig antwoord op de dreigende versnippering van de stedelijke structuur.  
Ze maken de stad compacter door verschillende programma’s bijeen te brengen. Die strategie 
vergde een bijna acrobatische bewegingskunst, omdat programma’s tijdens de ontwikkeling 
fluctueerden én al in 2006 besloten was om met twee relatief grote bouwvolumes te werken. 
Onderweg tussen Vlissingen en Rotterdam vindt de jury elkaar in de conclusie om de prijs niet 
toe te kennen aan opdrachtgeverschap dat geënt is op de aanpak van voor de crisis, hoe kunstig 
Ligne ook door die crisis heen is geloodst. 
 Ook de eerste twee opdrachtgevers worden weer naast elkaar gezet: Lemniskade Projecten 
en de familie Schutte. Beide zijn actief en zelfbewust op zoek naar antwoorden op grote 
maatschappelijke opgaven. De veehoudersfamilie zoekt een toekomst voor het landschap, 
het herstel van culturele en vooral ecologische waarden, in combinatie met een duurzame vorm 
van landbouw. Het duo van Lemniskade zoekt een manier om de bouw te verduurzamen in 
een stedelijke omgeving. De melkveehouderij en de bouw zijn beide verantwoordelijk voor 
een flink aandeel in de CO2-uitstoot, maar oplossingen voor de bouw zijn breder toepasbaar 
en directer gerelateerd aan opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. 
Bovendien scoort Lemniskade hoger op feitelijke innovatie, en staat die innovatie expliciet op 
de tocht. De jury is de opstelling van de gemeente Amsterdam bij de buurkavel niet vergeten. 
Ergens in de Hoeksche Waard is het duidelijk dat het óf WVO wordt, óf Lemniskade.

Bezoek aan woonzorgcentrum Scheldehof



Portretten  
Genomineerde opdrachtgevers

portretten
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Claus Oussoren en Tom Frantzen (Lemniskade Projecten)
Patch22

Portretten van genomineerde opdrachtgevers
Fotografie Harmen de JongIn
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Jan de Graaf (voorzitter Raad van Bestuur WVO Zorg)
Woonzorgcentrum Scheldehof

Els en Gerard Schutte 
Landgoed Valkenberg
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V.l.n.r. Carlo Külter (Jongen Projectontwikkeling), Olaf van Nugteren (voorzitter Raad van Bestuur Zuyd Hogeschool) en
Ruud Guyt (wethouder Sittard-Geleen)
Ligne

Eduard Kimman, econoom bij de Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten
Kloostertuin Brakkenstein



Projecten 
Genomineerde inzendingen

nominaties
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Patch22 aan het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord
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Met veel inventiviteit en geduld rekenden architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren 
af met alle belemmeringen die ze ondervonden bij de realisatie van hun ideaal. Zij bewijzen  
dat een hogere graad van duurzaamheid mogelijk is dan traditionele marktpartijen vaak  
veronderstellen. Patch22 is niet alleen duurzaam in zijn materiaalgebruik en installaties,  
het gebouw is ook optimaal flexibel. Woningen kunnen zonder aanpassingen aan het casco 
worden samengevoegd of gesplitst, of omgebouwd naar bedrijfsruimten. Ook visueel is het 
gebouw een verrijking. De duurzaamheidsambitie gaf aanleiding tot een eigen vormentaal  
die de achterliggende ideologie niet opdringt. Frantzens vergelijking met een spijkerbroek is 
treffend: niet te sjiek, maar mooi in de naden.
 De jury is onder de indruk van de consistentie waarmee de opdrachtgevers hun ideeën 
gestalte gaven en tot het uiterste wisten door te voeren. Dat begon bij de wijze waarop 
Frantzen zich in de positie bracht om zelf te kunnen ontwikkelen. Daar zat een weloverwogen 
bedrijfsstrategie achter, los van de kredietcrisis die even later zou uitbreken. 
 Een architect die zelf de regie over de ontwikkeling heeft, kan zich relatief tijdrovende en 
risicovolle oplossingen permitteren. Het spannende gevelbeeld is daar een resultaat van, net als 
de houten draagstructuur. Dankzij het gebruik van hout als bouwmateriaal en als voornaamste 
energiebron (het gebouw heeft een pelletgestookte verwarmingsinstallatie) is Patch22 zo goed 
als CO2-neutraal, een niet te onderschatten verdienste. Ook in de detaillering werpt deze aanpak 
zijn vruchten af. Zo zijn de gangen op de verdiepingen vormgegeven als lange, ononderbroken 
binnenstraten, zonder tussenkomst van branddeuren. Deze zijn direct voor de liftdeuren 
geplaatst, in de lengterichting van de gang. Daar was een langdurige strijd met de gemeentelijke 
vergunningverleners voor nodig. De meeste opdrachtgevers zouden die niet zijn aangegaan. 
Een ander voorbeeld zijn de verplichte parkeerplaatsen, waarvan een aantal zo is gepositioneerd 
dat bewoners ze ook als tuin kunnen inrichten. Ook op het front van de regelgeving waren dus  
de nodige inspanningen nodig. Patch22 voldoet aan alle regels, maar niet altijd op de manier 
waarop er meestal aan voldaan wordt.
 Architectonisch is vooral de hoogbouw interessant. De vijf woningen aan de achterzijde, 
die via de plint met het hoofdgebouw verbonden zijn, steken er wat schraal bij af. Dat neemt niet 
weg dat Lemniskade een prestatie van belang heeft geleverd. De jury hoopt eraan bij te dragen 
dat de gevonden oplossingen andere opdrachtgevers en ontwerpers inspireren, en de bouw zo 
naar een hoger duurzaamheidsniveau tillen. Daarbij speelt ook de wijze van aanbesteding een rol. 
Het succes is mede te danken aan de gemeente Amsterdam, die de kavel in 2009 aanbesteedde 
op duurzaamheid in plaats van grondopbrengst. Patch22 stimuleert om niet terug te veren in  
de oude ontwikkelingsroutines, nu de druk op de woningmarkt weer hoog is.

Lemniskade Projecten Patch22

Winnaar

Ruimtelijk ontwerp FRANTZEN et al Planvorming en realisatie 2009 – 2016

Interieur appartement 
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In de inzending voor de Gouden Piramide refereert 

Lemniskade aan de grachtenpanden in Amsterdam, die 

honderden jaren na oplevering nog steeds in staat zijn om 

nieuwe vormen van gebruik op te nemen. De inzenders  

verwijzen naar architect John Habraken, die in 1961 de theorie 

van ‘drager en inbouw’ lanceerde. Door die twee systema-

tisch te scheiden, hebben bewoners maximale invloed op 

hun eigen huis, ook als ze niet de eerste gebruiker zijn. 

 Tom Frantzen en Claus Oussoren, de mannen achter 

Lemniskade, hebben deze maximale flexibiliteit niet uit-

gevonden maar wel herontdekt en in het duurzaamheids-

discours geplaatst. Naar eigen zeggen is de truc om het 

gebouw ‘dommer in plaats van slimmer te maken’. 

Ontvlechten in plaats van integreren. Zij stapten af van 

ingesleten gewoontes zoals het instorten van leidingen in 

een betonvloer en het plaatsen van de toiletten nabij de 

standleiding. Vloeren zijn hol en te openen. Leidingen zijn 

daardoor relatief gemakkelijk te verplaatsen, zodra de  

indeling van een appartement of verdieping wordt gewijzigd. 

De draagkracht van de vloer is voorbereid op bedrijfsmatig 

gebruik. De positie van de voordeur is naar keuze van  

de bewoners.

  Net als de grachtenpanden kan Patch22 nog zeker  

honderd jaar mee zonder ingrijpende verbouwing, zo is  

de verwachting. Dat aspect van duurzaamheid voegde 

Lemniskade toe aan de duurzaamheidstender waarmee de 

gemeente Amsterdam de kavel in de markt zette. De kavel 

in Buiksloterham (een te transformeren bedrijventerrein 

aan het water in Amsterdam-Noord) ging naar de partij die 

tegen een vooraf vastgestelde erfpachtsom het hoogste 

niveau van duurzaamheid bereikte. Op de aspecten die  

wel in de tender zaten, scoorde Lemniskade het hoogst. 

Met driedubbelglas, zonnepanelen op het dak en twee  

centrale kachels die draaien op pellets van gecertificeerd 

hout wordt een energieprestatienorm van 0,2 bereikt.  

Het complex heeft gescheiden circuits voor drinkwater en 

grijs water. De draagconstructie is opgetrokken uit vuren-

hout. Patch22 was bij oplevering het hoogste houten 

gebouw van Nederland.

 Terwijl het ontwerp werd uitgewerkt, brak de krediet-

crisis uit. Met een gemiddeld inkomen was er geen hypo-

theek meer te krijgen. Lemniskade reageerde daarop met 

een volgende stap in de scheiding van drager en inbouw. 

Vanuit de redenering dat het in die omstandigheden  

eenvoudiger was om 25 bijzondere kopers te vinden dan  

50 gewone kopers, werden alle scheidingswanden tussen 

de appartementen van hun dragende functie ontdaan.  

Zo ontstond volledige vrijheid om naast elkaar of boven 

elkaar gelegen appartementen samen te voegen, indien 

gewenst tot één appartement op een verdieping. Op dit 

moment bevinden zich 26 woon-werkappartementen in 

het complex, waar het maximale aantal 48 is. Daarnaast is 

er 900 m2 bedrijfsruimte op de begane grond, mede dankzij 

de optie om hier na oplevering een entresol in te bouwen, 

en staan er vijf eengezinswoningen aan de achterzijde van 

het complex.

 Lemniskade had nog een nevendoel met Patch22. Dit was 

het eerste project van het duo Frantzen en Oussoren, tot 

stand gekomen mede dankzij financiering door de aannemer 

Hillen & Roosen. Bij een tweede project wilden ze bankable 

zijn: aantoonbaar in staat om voldoende rendement te  

kunnen genereren. Die strategie past in de bedrijfsfilosofie 

die architect Frantzen al vóór de kredietcrisis omarmde. 

Deelname aan aanbestedingen in de vorm van een ontwerp-

prijsvraag was geen lucratieve business, had hij berekend. 

De uitgaven staan in geen verhouding tot de kans op succes. 

Door de vermeden kosten opzij te zetten, verzamelde hij 

voldoende kapitaal om een eerste gebouw te ontwikkelen. 

Hij had daarin de rol van aanjager bij het ontwerp; bouw-

manager Oussoren die van afmaker in de realisatie. Hun initia-

tief kwam niet voort uit de kredietcrisis, maar de crisis gaf 

wel de ademruimte om dit soort innovaties te doen. 

Amsterdam-Noord gezien naar het westen. Op de voorgrond het Johan van Hasseltkanaal en Patch22.

Situatie
A Patch22
B Johan van Hasseltkanaal
C IJ
D Ridderspoorweg

AB

C

kavel 20 kavel 21 kavel 22

D
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1  In de hoogbouw bevinden zich commerciële ruimten met daarboven 
appartementen. Links op de foto de eengezinswoningen.

 Doorsnede 
 1  regenwateropvang
 2  pelletkachel
 3  elektriciteitsopslag van stroomoverschot
 4  klimaatloggia: enkel- en dubbelglas
 5  sedum dakbedekking
 6  zonnecellen
 7  zonnecollectoren
 8 isolatie met RC-waarde 7
 9  uitneembare vloerverwarmingspanelen voor leidingen
 10  enkelglas geluidswering 
 11 isolatie met RC-waarde 5
 12  warmteterugwin-unit

1

1 2

3

12

4

5

6 7

8

9

12

4

11

10
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1 – 5 Inrichting van verschillende appartementen 

1

2

4

3

5

Doorsnede Begane grond Tweede verdieping Zevende verdieping
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Voor een vergrijzende stad als Vlissingen is woonzorgcentrum Scheldehof een geschenk.  
De locatie en het meervoudige gebruik van de begane grond stimuleren het contact tussen  
de stad en haar aan huis gebonden ouderen. Voor de ongeveer honderd somatische en psycho-
geriatrische patiënten is een woonomgeving gerealiseerd die ver uitstijgt boven de medische 
entourage van het gemiddelde verpleeghuis. De architectuur, met name van het interieur, 
draagt daar aanzienlijk aan bij. De jury is onder de indruk van het inlevingsvermogen waarmee 
WVO Zorg en Atelier PRO dat voor elkaar hebben gekregen. Zorgvoorzieningen zijn zo veel 
mogelijk onttrokken aan de waarneming. Kunstwerken en meubilair in de gezamenlijke ruimtes 
zijn met veel gevoel geselecteerd. Het resultaat getuigt van bezieling in de samenwerking tussen 
de opdrachtgever en zijn architecten. 
 Dat WVO het aandurfde om dit nieuwe woonzorgcentrum te bouwen in een voormalige 
fabriekshal, geeft extra cachet aan de prestatie. De transformatie is de eerste geslaagde poging 
om het terrein van de Koninklijke Schelde bij de binnenstad van Vlissingen te betrekken, tijdelijke 
activiteiten uitgezonderd. Het is bemoedigend dat een zorginstelling zo’n rol als katalysator 
van een gebiedsontwikkeling op zich neemt. Het tekent het groeiende belang van de zorgsector 
in de stedelijke ontwikkeling en het geeft de zorg de positie in de samenleving die haar toekomt: 
er middenin.
 Er zijn in het interieur genoeg sporen te vinden die het industriële verleden in herinnering 
brengen, maar ze overheersen niet. Aan de buitenzijde is dat industriële verleden juist heel goed 
af te lezen. Wie niet beter weet, zou hier geen woonzorgcentrum vermoeden. De verschijning is 
zo robuust als die altijd was en voor de buitenmuren (die opnieuw moesten worden opgebouwd) 
is een baksteensoort geselecteerd die niet nieuw oogt. Het contrast met de aangebouwde 
nieuwbouw is groot. De jury onderschrijft dat architectonische uitgangspunt, want het houdt 
het industriële erfgoed in zijn waarde, maar vindt dat de aansluiting tussen oud en nieuw beter 
had gekund. De beide bouwdelen zijn tegen elkaar aangezet zonder zichtbare verbinding;  
ze lijken niet veel met elkaar te maken te hebben. Het is een kleine kanttekening bij doeltreffend 
opdrachtgeverschap. De extra inzet voor de stad en haar ouderen raakt precies waar het  
raken moet. 

WVO Zorg Woonzorgcentrum Scheldehof

Foyer met achter de receptiebox een lees- en overleghoek. Op de muur 
het kunstwerk van Stefan en Marcel Thelen.

Ruimtelijk ontwerp Atelier PRO architekten Planvorming en realisatie 2013 – 2017 In
ho

ud
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Een voormalige zware plaatwerkerij in Vlissingen is de 

nieuwe accommodatie van een verpleeghuis. Het pand biedt 

onderdak aan 55 ouderen met een somatische aandoening. 

Ertegenaan is een nieuwbouwcomplex gebouwd met  

48 plaatsen voor psychogeriatrische zorg en 54 zelfstandi-

ge appartementen voor senioren. De komende jaren volgen 

drie nieuwe woongebouwen met nog eens 180 zelfstandige 

seniorenappartementen. 

 De plaatwerkerij maakte deel uit van scheepswerf  

De Schelde en ligt pal naast de binnenstad van Vlissingen. 

De transformatie van dit terrein kent een lange plan-

geschiedenis. Toch betekende de komst van WVO Zorg pas de 

eerste permanente herbestemming. Het woonzorgcentrum 

Scheldehof kan een opstap zijn voor verdere ontwikkelingen. 

De positie als katalysator van gebiedsontwikkeling en de 

ligging nabij de binnenstad passen bij de positie van de 

ouderenzorg en -huisvesting als volwaardige onderdelen 

van het stedelijk leven. De openbare voorzieningen in de 

centrale hal op de begane grond benadrukken de functie 

voor de stad. Bijzonder is bijvoorbeeld de film- annex  

theaterzaal. Deze wordt geëxploiteerd in samenwerking 

met de plaatselijke bioscoop CineCity. Voorstellingen zijn 

voor iedereen toegankelijk, maar de filmhuisprogrammering 

is mede afgestemd op bezoek van bewoners met hun gasten. 

In het complex zijn daarnaast een speciale leerafdeling en 

een living lab van de Hogeschool Zeeland gevestigd. Bijna 

dagelijks lopen er daardoor ook jongeren rond.

 De zware plaatwerkerij van de Koninklijke Schelde was 

tussen de jaren veertig en zeventig in bedrijf. Bij de ver-

bouwing kwam aan het licht dat het gebouw er veel slechter 

aan toe was dan gedacht. Alleen het dak en het stalen 

geraamte konden blijven staan. Vanaf dat kale staketsel is 

het woonzorgcentrum opgebouwd. In de kolossale ruimte 

zijn drie verdiepingen gebouwd waar de woningen zijn 

gegroepeerd. De grote maat komt tot zijn recht in de maat-

voering van de centrale hal op de begane grond en bij de 

vides aan de beide kopse kanten. In die vides accentueren 

kunstwerken van Stefan en Marcel Thelen en Gene Holt de 

hoogte. Een hijsinstallatie is als relikwie van het verleden 

teruggebracht.

 Leidend bij de keuzes voor het interieur was de wens 

om de bewoners een persoonlijke en comfortabele woonplek 

te bieden. WVO huldigt het standpunt dat haar medewerkers 

werken in de woonomgeving van de bewoners, niet 

andersom. Midden in elk appartement in de voormalige 

plaatwerkerij staat een kast die het woongedeelte scheidt 

van het slaapgedeelte. Gasten van de bewoners hebben niet 

voortdurend het bed in beeld en medische voorzieningen 

worden consequent uit het zicht gehouden. Het tilliftsysteem 

bijvoorbeeld is in de appartementen geïntegreerd en deels 

verborgen in een badkamerkast, van waaruit het elk punt  

in het appartement kan bereiken. Voorzieningen zoals de 

noodknop, de intercom en leidingen voor elektra en data 

zijn weggewerkt in de lambrisering in het slaapgedeelte.  

De panelen met de aansluitingen zijn onderling verwissel-

baar, waardoor grote vrijheid ontstaat in de inrichting van 

de kamer.

 De afdeling voor psychogeriatrische bewoners is  

gesitueerd in de nieuwbouw, direct tegen de voormalige 

plaatwerkerij aan. Het is nu nog een gesloten afdeling.  

De bedoeling is om in de toekomst het slot van de deur af 

te halen. Struinende bewoners moeten een lange weg 

afleggen voor ze bij de entree zijn. De hoop en verwachting 

is dat de afstand een voldoende barrière is. De enkeling die 

toch ongewenst naar buiten loopt, kan worden opgevangen 

via een elektronisch systeem van dwaaldetectie. De inrich-

ting van deze afdeling is afgestemd op de dementerende 

bewoners. Tast is het enige zintuig dat nooit door ouderdom 

wordt aangetast. Daarom is veel aandacht besteed aan de 

tactiliteit van de gebruikte materialen. De opbouw van de 

ruimte is herkenbaar en daarom vertrouwd, ook voor wie 

zijn oriëntatievermogen langzaam kwijtraakt. De entree 

van de woningen (elk met acht slaapkamers) bevindt zich 

aan een wintertuin. Direct achter die entree ligt de gezamen-

lijke woonkamer. Van daaruit zijn de slaapkamers bereik-

baar via een gang, net als in de meeste normale woningen. 

 De zware plaatwerkerij is een van de drie gebouwen in 

het Scheldekwartier die de collectieve herinnering aan de 

scheepsbouw in Vlissingen levend houden. Met zicht op 

het dok en op de kerktoren is het een bijzondere plek om te 

wonen. Voor sommige bewoners geldt dat in het bijzonder: 

zij hebben ooit in datzelfde gebouw gewerkt.

Situatie
A  Woonzorgcentrum in voormalige 

plaatwerkerij
B  Nieuwbouw woonzorgcentrum
C  Peperdijk
D  Het Dok
E  Wagenaarstraat
F  Vrijgang

Woonzorgcentrum Scheldehof aan Het Dok, met vlak daarachter de binnenstad van Vlissingen

De plaatwerkerij voor de transformatie: boven met oude  
gevelbekleding en onder gestript tot kaal staketsel

A B
C

D

EF
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1

2

3

4

Doorsnede

1 Nieuwbouw hoek Vrijgang en Wagenaarstraat
2  Woonzorgcentrum met in het midden de wintertuin  

voor de psychogeriatrische bewoners
3 Nieuwbouw aan de Wagenaarstraat
4 Woonzorgcentrum in voormalige plaatwerkerij



60 61

1

2

3

4

 1 – 2 Psychogeriatrische afdeling (wintertuin en gedeelde huiskamer) 
 3 – 4 Begane grond van de voormalige plaatwerkerij (grand café en centrale hal) 

Tweede, eerste verdieping en begane grond
1 hoofdentree
2 grand café
3 (film)theater
4 ateliers/kantoren
5 wintertuin
6  huiskamer psychogeriatrische bewoners
7  slaapkamer psychogeriatrische bewoners
8 appartementen

8

8
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De blikvanger van het landgoed Valkenberg bij Agelo (Twente) is het woonhuis. Het is een typisch 

voorbeeld van hoe opdrachtgever en architect elkaar tot grotere hoogte kunnen brengen.  

De opdrachtgevers hadden een duidelijk idee van het soort huis dat zij wensten. De architect voegde 

daar zijn vakkennis aan toe en gaf in een vruchtbare wisselwerking vorm aan de ideeën van zijn 

opdrachtgever, een familie met een melkveehouderij. 

 Het resultaat is een revolutionair vormgegeven huis dat getuigt van durf en visie. Het is wars van 

alle conventies maar sluit door ligging, oriëntatie en het gebruik van lokale materialen toch perfect 

aan op de omgeving. De persoonlijke betrokkenheid zit letterlijk in de muren en de balken van het 

huis. Het hout en de stenen zijn eigenhandig bewerkt tot bruikbare bouwmaterialen. In het huis is 

terug te zien hoe de melkprijs tijdens de bouw fluctueerde. Toen die zijn dieptepunt had bereikt, 

moest de opdrachtgever bijvoorbeeld kiezen voor een tweedehands keuken. Het is een vervelende 

aanleiding, maar de gelaagdheid die zo is ontstaan, verleent het huis ook een zekere charme. Het is 

niet allemaal komen aanwaaien; er is hard voor gewerkt. 

 Zo opvallend als het huis is, zo vanzelfsprekend lijkt het landschap. Niet is minder waar. Sinds de 

jaren vijftig, toen minister Sicco Mansholt de schaalvergroting van de landbouw inzette, is de agrarische 

bedrijfsvoering losgezongen van het ecologisch en cultureel waardevolle landschap. De familie 

Schutte maakt die verwijdering ongedaan. Tegelijk blijft het land onderdeel van de melkveehouderij. 

Dankzij de teelt van veevoer behoudt het beheer een economische basis. Slechts een klein gedeelte 

van de oppervlakte is conform de provinciale voorwaarden uit de agrarische bedrijfsvoering gehaald. 

 Boeren denken in generaties. De familie Schutte is daar een sprekend voorbeeld van. Het echtpaar 

maakt het landschap klaar voor de volgende generatie – binnen de eigen familie, maar vooral ook voor 

de samenleving als geheel. In het bedrijf heeft duurzaamheid prioriteit, al blijkt ook welke hindernissen 

een veehouder moet overwinnen voor het zover is. De productie van een volledig natuurinclusieve 

landbouw is te gering om een bedrijf levensvatbaar te houden en om als sector te voorzien in voldoende 

voedsel. Maar de tendens in de landbouw richting een bijna industriële productiewijze, los van de 

bodem en het landschap, verdient een krachtige tegenbeweging. Die wordt in Agelo overtuigend 

ingezet, vanuit de agrarische sector zelf. 

Voordeur met zicht op het toegangspad 

Familie Schutte Landgoed Valkenberg
Ruimtelijk ontwerp Ard de Vries Architecten, Eelerwoude BV Planvorming en realisatie 2010 – 2016In
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Het Nederlandse cultuurlandschap is gemaakt door boeren-

families. Het komt voort uit het dagelijkse handelen door 

opeenvolgende generaties agrariërs. Het Twentse coulisse-

landschap is daar geen uitzondering op. Het is een relatief 

kleinschalig en besloten landschap, ontstaan rond de 

natuurlijke beekdalen. Karakteristiek zijn de essen en de 

heiden. De essen zijn de oude akkerlanden die door eeuwen-

lange bemesting met plaggen van de heidegrond nu een 

wat verhoogde ligging hebben. Houtwallen vormen kavel-

scheidingen van lokaal aanwezig materiaal.

 Landgoed Valkenberg laat zien hoe zo’n landschap, met 

al zijn ecologische en cultuurhistorische waarden, samen 

kan gaan met een moderne agrarische bedrijfsvoering.  

De overdracht van de melkveehouderij aan een volgende 

generatie was voor Gerard en Els Schutte aanleiding om  

het cultuurlandschap te herstellen. Ze voegden heide en 

kruiden- en faunarijk grasland toe en herstelden houtwallen. 

Ze haalden de Polbeek uit zijn met betonklinkers verharde 

loop, lieten hem weer meanderen en brachten flauwe, 

natuurrijke oevers aan. Door de natuurgronden niet te 

bemesten, frequent te maaien en het maaisel af te voeren 

ontstaat een schrale bodem waar de oorspronkelijke vegetatie 

zich kan herstellen. Dat proces duurt zeker zo’n tien jaar. 

 De familie maakte gebruik van een provinciale land-

goederenregeling. Die stelde hen in staat om op het land  

te blijven wonen. De provincie Overijssel staat de bouw van 

een landhuis toe als minimaal 10 hectare van de omliggende 

grond wordt ingericht als een nieuw landgoed. Daarvan moet 

zeker 3 hectare bestemd zijn voor nieuwe natuur, dus uit 

productie worden gehaald, en bijna het complete landgoed 

moet opengesteld worden voor het publiek. Gerard en  

Els Schutte maakten gebruik van de regeling, maar deden 

meer dan dat. Het landgoed omvat ruim 20 hectare, waar-

van ongeveer de helft een rechtstreekse versterking is van 

de ecologische hoofdstructuur. Een deel van deze natuur-

gebieden heeft een extensief beheer binnen de bedrijfs-

voering van de melkveehouderij, vrijwel zonder gebruik 

van chemische middelen.

 Gerard en Els Schutte wensten dat het nieuwe woonhuis 

met het landschap verbonden zou zijn, maar hadden geen 

belangstelling voor historiserende architectuur. Op zoek 

naar een geschikte architect belden ze Jo Coenen, destijds 

Rijksbouwmeester, want ze waren onder de indruk van een 

villa in het Vlaamse Lanaken die hij had ontworpen. Via 

Coenen kwamen ze terecht bij Ard de Vries. Hij is een jonge 

architect die op dat moment nog geen zelfstandige ontwer-

pen op zijn naam had staan. Samen gingen ze op zoek naar 

een geëigende architectuur voor het nieuwe huis. 

 Inspiratie kwam van excursies in binnen- en buitenland, 

van het werk van de Britse architect David Chipperfield, 

maar ook van de dagelijkse gang van zaken in huize Schutte. 

De deur van de bijkeuken is de meest gebruikte ingang.  

De woonkeuken is de plek waar de familie het vaakst bijeen 

is. Het ontwerp is op die routines afgestemd. Wandhoge 

schuifpuien bieden vanaf de woonkeuken zicht op het  

landschap. De jachtkamer is daarentegen bijna inpandig. 

Strijklicht valt binnen via lage ramen. Slaapkamers, werk-

ruimtes en boekenkasten bevinden zich op de verdieping, 

gegroepeerd rondom een atrium dat overvloedig zonlicht 

toelaat. De vele ramen maken dat het landschap alom  

aanwezig is.

 De belangrijkste bouwmaterialen zijn lokaal. Voor de 

onderbouw is bentheimersteen gebruikt. Deze zandstenen, 

een veelgebruikt materiaal in de omgeving, zijn afkomstig 

van een gesloopte woning. Toen bleek dat het er niet 

genoeg waren, heeft de opdrachtgever ze zelf in tweeën 

gedeeld – de stenen waren dik genoeg. De verdiepingen zijn 

grotendeels opgetrokken uit eikenhout, afkomstig van 

eigen land en door Schutte zelf tot planken verzaagd.  

Het huis heeft een lang toegangspad. Dat daalt langzaam  

af naar de grote, zware voordeur, die alleen gebruikt wordt 

bij meer formele ontvangsten. Zandstenen wanden bege-

leiden deze toegang. De langgerekte bouwstructuur die zo 

ontstaat, sluit in lengte en oriëntatie aan bij de omliggende 

houtwallen. Aanleg van het toegangspad maakte een door-

snijding van een andere houtwal noodzakelijk. De plek 

daarvan is zo gekozen dat een oude beuk met betekenis 

voor de familie nu de toegang tot het woonhuis markeert.
Het woonhuis ligt op een open veld omsloten door bomen

A

B

C

Situatie
A Woonhuis
B  Grasland
C  Nieuwe houtwallen
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1 2

1  Verondiepte Polbeek kan weer meanderen in weidegrond 
2  De kavel met het woonhuis is omzoomd door houtwallen
3  Toegangspad naar het woonhuis

3Landschapsinrichting oude situatie Landschapsplan nieuwe situatie

A

B

G
C

D
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F

Plangebied oud en nieuw landgoed Valkenberg
A Zoeklocatie woonhuis
B  Verondiepte Polbeek met ruimte voor waterberging
C  Ontsluitingswegen
D  Weidegrond
E  Grasland
F  Heide
G  Bestaande beplanting (bos, lanen)
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1  Leeshoek in de overloop op de eerste verdieping
2 Zicht op het landschap vanuit de woonkeuken
3  Woonkamer op de eerste verdieping
4 Woonhuis met links de muur langs het toegangspad

1

2

3

4

Doorsnede, eerste verdieping en begane grond
1 entreehal
2  woonkeuken
3  jachtkamer
4  overloop
5  woonkamer
6  balkon
7  slaapkamers

4 5

6
6

7
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Zuyd Hogeschool in noordblok

De ontwikkeling van Ligne is een langlopend proces dat op een aantal momenten met serieuze 
tegenslag te maken kreeg. Dat die steeds is overwonnen, zegt veel over de overtuiging waarmee 
de opdrachtgevers aan deze gebiedsontwikkeling hebben gewerkt. Alsof er altijd één oplossing 
meer voorhanden was dan er problemen waren. 
 De jury heeft veel waardering voor die doorzettingskracht. Het maatschappelijke draagvlak  
en de politieke consensus zijn al die tijd overeind gehouden. Ook de integraliteit spreekt aan. 
Het project is ingebed in een strategie van de gemeente Sittard-Geleen die ook op andere plekken 
doorwerkt. De gemeente maakt de stad compacter, zodat de onvermijdelijke demografische 
krimp niet ten koste gaat van de leefbaarheid. 
 Een gouden greep was de koppeling aan Zuyd Hogeschool in 2005. De aanwezigheid van 
studenten doet de binnenstad goed en de hogeschool bleek open te staan voor interessante 
vormen van dubbelgebruik. Zo’n verregaande synergie tussen de gebruikers past eveneens in 
een strategie van omgaan met krimp. Ze vergroot de kansen voor voorzieningen als een filmhuis 
en een bibliotheek, maar is niet eenvoudig te realiseren. In Ligne lijkt het dubbelgebruik betrek-
kelijk vlekkeloos te verlopen. Synergie is er ook tussen de bebouwing en de openbare ruimte. 
Die zijn in samenhang ontworpen. Dat betaalt zich uit. Met name het vrijmaken van de beek en 
de schootsvelden tussen Ligne en de vesting betekent een enorme verbetering.
 De jury kwalificeert het optreden van de opdrachtgevers als moedig en consistent, maar 
ook als hoog spel. Een majeure ingreep als deze mag niet mislukken. De keuze om met twee 
grote bouwvolumes te werken beperkt echter de flexibiliteit. In de ontwerpfase zijn deze 
gebouwen enkele malen aangepast aan programmatische wijzigingen, maar tijdens en na  
de realisatie zijn de mogelijkheden daarvoor veel kleiner. De kredietcrisis had niet pas na de 
aanvang van de bouw moeten komen. Dan was er een ernstig leegstandsprobleem ontstaan. 
Het oppervlak aan winkelruimte is sterk teruggebracht, maar blijkt desondanks moeilijk  
verhuurbaar. De zeven appartementen waren daarentegen zwaar overtekend. Vertrouwen op 
programmatische uitgangspunten voor de lange termijn is zeker in krimpsituaties riskant. 
 De jury stelt vast dat er in en na de kredietcrisis ontwikkelingsconcepten zijn ontstaan die 
doelbewust anticiperen op programmatische schommelingen. Die bevatten bijvoorbeeld een 
extreme bouwtechnische flexibiliteit of een modulaire opbouw: klein beginnen en pas bij  
bewezen succes doorbouwen. In het licht van de tijdgeest in het begin van deze eeuw zijn de 
opdrachtgevers behoedzaam en flexibel te werk gegaan, maar de jury van de Gouden Piramide 
moet het opdrachtgeverschap beoordelen op de voorbeeldwerking in 2018.

Gemeente Sittard-Geleen, Zuyd Hogeschool en 
Jongen Projectontwikkeling Ligne
Ruimtelijk ontwerp Coenen Sättele Architecten (supervisie), Jeanne Dekkers Architectuur, Jonathan Penne Architecten/Rapp+Rapp, 
Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, architectencollectief deMunnik-deJong-Steinhauser, Buro de Munck, Trans Form Architecten 
Planvorming en realisatie 2004 – 2017
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Ligne is gebiedsontwikkeling pur sang, uitgevoerd in een 

langdurige samenwerking tussen drie opdrachtgevers.  

Net buiten de historische binnenstad van Sittard is een 

veelheid aan functies bij elkaar gebracht. Culturele instel-

ling De Domijnen exploiteert er een filmhuis, een museum 

en een bibliotheek. Zuyd Hogeschool heeft er een van haar 

onderwijslocaties gevestigd. Zuyd en De Domijnen delen 

voorzieningen als de film- annex collegezalen en de biblio-

theek. Er zijn zeven appartementen, diverse commerciële 

ruimtes en een ondergrondse parkeergarage en fietsen-

stalling te vinden en zorginstelling Daelzicht verhuurt er  

33 woningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

 Het gebouwde programma van 31.500 m2 vloeroppervlak 

is verdeeld over twee bouwvolumes. Door verschillende 

architectenbureaus te selecteren, zochten de opdracht-

gevers een spanning in het ontwerp op. Jeanne Dekkers 

tekende voor het noordblok. Dat bevat een openbare stads-

hal, waarin filmzalen als grote gekleurde zeppelins tegen 

de hemel lijken te hangen. Een bijzonder element vormt  

de binnen- en buitengevel van het museumgedeelte. 

Antracietkleurig beton is ingesneden met een repeterend 

patroon gebaseerd op de oude stadsplattegrond van 

Sittard. Het zuidblok heeft een strenger, mathematischer 

karakter. Het is gemaakt door Penne Hangelbroek, aanvanke-

lijk namens bureau Rapp+Rapp, later namens Jonathan 

Penne Architecten, en bevat onder meer de bibliotheek en 

de zorgwoningen. Een brede, lange trap door de bibliotheek 

is het belangrijkste organiserende element in het interieur. 

 Tussen de beide bouwvolumes loopt een korte winkel-

straat die aan de zijde van de binnenstad uitkomt op een 

plein en een brug. Deze straat volgt de zichtlijn op de 

Petruskerk. In de toekomst zal deze zichtlijn in de andere 

richting doorlopen naar de kapel van een voormalig zieken-

huis. Een overspanning met ledverlichting, vormgegeven 

als diamantsnoeren, verbindt de twee gebouwen. 

Landschapsarchitect Lodewijk Baljon heeft deze ruimte 

ingericht. Het plein biedt een open zicht op de oude vesting, 

over de vrijgemaakte schootsvelden heen. Ook de Keutelbeek 

is weer opengelegd. Deze was weggewerkt in een betonnen 

koker, maar stroomt nu weer in de openlucht, pal aan de 

voet van de beide nieuwe bouwvolumes. 

 Het project kent een lange plangeschiedenis met veel 

programmatische wisselingen. Het komt voort uit het  

masterplan Zitterd Revisited, dat al in 1999 is vastgesteld. 

Het huidige Ligne was op dat moment een versleten stede-

lijk gebied met veel parkeerplaatsen en een aantal oude 

winkel- en bedrijfsloodsen. Aanvankelijk was het idee om 

hier gemeentelijke diensten en culturele voorzieningen 

onder te brengen. 

 In 2005 kwam Zuyd Hogeschool in beeld als de belang-

rijkste gebruiker en medeopdrachtgever. De twee Sittardse 

vestigingen van deze hogeschool lagen aan de rand van de 

stad. Met een centrale vestiging in het centrum zou de stad 

meer voordeel hebben van haar studenten, en konden de 

studenten andersom profiteren van een meer inspirerende 

omgeving. Een paar jaar later kon ook de Educatieve 

Faculteit (de lerarenopleidingen) van de hogescholen Zuyd 

en Fontys worden bijgeschreven. De gemeentelijke diensten 

verdwenen toen van het toneel. Om het project financieel 

haalbaar te maken, werd een omvangrijk winkelprogramma 

toegevoegd. 

 Kort daarna kwam de kredietcrisis. Die had forse gevol-

gen. Het winkelprogramma werd weer ingekrompen. 

Fontys trok zich terug, waardoor de Educatieve Faculteit 

geen doorgang kon vinden. Dat gat werd opgevuld met een 

nieuw programmaonderdeel: de zorgwoningen van 

Daelzicht en zeven penthouses. In deze onzekere periode 

bleek bouwbedrijf Jongen (nu Jongen Projectontwikkeling, 

onderdeel van VolkerWessels) bereid om risicodragend te 

participeren, nadat de beoogde ontwikkelaar ING besloot 

om alle vastgoedactiviteiten te staken. 

 Ligne maakt de stad compacter. De samengebrachte 

functies versterken elkaar en de historische binnenstad. 

Het is een antwoord op de demografische krimp waar de 

gemeente mee te maken heeft. Intussen werkt de gemeente 

door aan andere projecten van Zitterd Revisited. Het master-

plan is onlangs geactualiseerd, met 2025 als nieuwe plan-

horizon. Ligne is opgeleverd, maar Sittard is nog lang niet 

klaar.

Situatie
A Noordelijke schootsvelden
B  Opengelegde Keutelbeek
C  Noordblok met onder meer de stadshal, film- en  

collegezalen en museum
D  Zuidblok met zorgwoningen, bibliotheek, appartementen  

en commerciële ruimten
E  Plein
F  Willie Hillenstraat

Ligne tegenover het oude centrum, met daar tussenin de vrijgemaakte schootsvelden en de opengelegde Keutelbeek

Plangebied voor de transformatie

A

B

B

C

F

D

D

E
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1 2

3 4Langsdoorsnede met v.l.n.r. noordblok, plein en zuidblok

1  Opengelegde Keutelbeek met links het zuidblok en rechts het noordblok
2  Centraal plein met zicht op het zuidblok 
3  Zicht vanaf de brug op het noordblok
4  Zicht vanuit de Willie Hillenstraat op het centrale plein en de kerktoren
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1  Deel van de stadshal in het noordblok met op de voorgrond  
links een college- annex filmzaal en rechts het museum

2  Bibliotheek in het zuidblok
3  Museum De Domijnen in het noordblok
4  Doorgaande trap in de bibliotheek
5  Zorgwoningen in het zuidblok
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Trapopgang met zitje in Hofgebouw

Jezuïeten vormen niet de meest gesloten orde binnen de katholieke kerk. Integendeel, het is een 
intellectuele orde waarvoor de zending traditioneel belangrijk is. Slechts weinig jezuïeten 
wonen in een klooster. Toch is het opmerkelijk welke maatschappelijke betrokkenheid de 
Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten aan de dag legde bij de uit nood geboren verhuizing 
uit een monumentaal woon- en zorgklooster. Ze heeft deze expliciet gekoppeld aan de wens om 
een grotere betekenis voor de lokale samenleving te vervullen, buiten haar zendingsambities om. 
 Misschien schrokken de jezuïeten aanvankelijk zelf ook van het idee om een veel groter 
complex aan te kopen dan voor eigen gebruik nodig was, een complex dat bovendien nog 
gebouwd moest worden. Projectontwikkeling op deze schaal is een pad vol voetangels en 
klemmen, geen activiteit voor tussendoor. Vaststaat dat ze er niet voor terugschrokken. Het is 
een creatieve en gewaagde oplossing voor het huisvestingsprobleem, die met veel enthousiasme 
en overtuiging tegemoet is getreden. Het is nog net te vroeg om de balans helemaal op te 
maken, zo was de verkoop van de appartementen in het Parkgebouw bij het bezoek van de jury 
nog niet op gang gekomen, maar over het algemeen is het deze gelegenheidsvastgoedontwikke-
laars goed afgegaan. Ze hebben een aantal fraaie resultaten geboekt. De energievoorziening 
met behulp van een ijsbuffer is een aansprekende innovatie en de aankoop en herbestemming 
van de drukkerij vormt een waardevolle toevoeging aan het plan.
 De Gouden Piramide is een prijs voor opdrachtgeverschap in architectuur en gebiedsont-
wikkeling. De jury nam in haar afweging mee dat het opdrachtgeverschap strikt genomen 
beperkt was, in elk geval beperkter dan bij andere genomineerde opdrachtgevers. De jezuïeten-
orde maakte gebruik van al verleende bouwvergunningen op basis van een al gemaakt architecto-
nisch ontwerp. Ze had daardoor relatief weinig invloed op de ontwerpkracht in termen van 
zeggingskracht, culturele waarde en het creëren van betekenisvolle ruimtes. Bij de herbestem-
ming van de drukkerij lag dat anders, maar deze vormt een bescheiden onderdeel van het 
geheel. De jury constateerde bovendien dat de bouwtechnische afwerking, zoals de dilatatie 
tussen muurdelen, hier en daar te wensen overlaat. 
 Dat neemt niet weg dat Kloostertuin Brakkenstein een voorbeeldig project is. Veel klooster-
gemeenschappen kampen met hetzelfde probleem van een te grote en arbeidsintensieve  
behuizing. Voor hen kan de oplossing in Nijmegen een aanmoediging zijn. Maar ook project-
ontwikkelaars kunnen zich laten inspireren door de flexibiliteit en de sociale inbedding die  
de jezuïeten hebben ingebracht.

Nederlandse Provincie der Paters Jezuïeten  
Kloostertuin Brakkenstein
Ruimtelijk ontwerp diederendirrix architectuur & stedenbouw, EVA architecten, Kees Tolk Ontwerp  
Planvorming en realisatie 2012 – 2016 
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Sinds de bouw in 1928 behoorde het klooster Berchmanianum 

in Nijmegen toe aan jezuïeten. Dat de paters het moesten 

verlaten, was echter onvermijdelijk. Hun aantal werd steeds 

kleiner en stond niet meer in verhouding tot de beheerlast 

van het gebouw en het terrein. De Radboud Universiteit 

toonde belangstelling voor dit monumentale complex aan 

de rand van de campus Heyendaal, waar ze haar academie-

gebouw wilde vestigen. De Nederlandse Provincie der 

Paters Jezuïeten vond dit een gepaste bestemming. Voor de 

zestig religieuze bewoners, merendeels zorgbehoevend, 

moest nieuwe huisvesting worden gevonden.

 De oplossing werd nog geen kilometer verderop gevon-

den op een kale bouwplaats. Ballast-Nedam had alles in 

gereedheid gebracht om een appartementencomplex te 

bouwen in de wijk Brakkenstein, op de locatie waar tot een 

paar jaar eerder een kerk stond. Het was 2012. De krediet-

crisis woekerde en de verkoop van de appartementen was 

compleet opgedroogd. Het laatste waar dit bedrijf op 

rekende, was een telefoontje van een jezuïet met een voor-

stel om het hele plan over te nemen. Maar dat telefoontje 

kwam wel.

 Bouwtekeningen en bouwvergunningen waren 

beschikbaar. Er lag een uitgetekend plan voor een 

‘Hofgebouw’ dat een binnenhof omsluit en via een poort 

verbonden is met een klein park, waar in een afzonderlijk 

bouwvolume nog een aantal appartementen gebouwd zou 

worden (het ‘Parkgebouw’). Er was geen reden om al dat 

werk over te doen. De nieuwe eigenaar vroeg de architect 

van het plan, diederendirrix, om het aan te passen aan de 

eigen wensen. Deels ging dat om specifieke vereisten voor 

de religieuze bewonersgroep zelf. Er moesten zorgfuncties 

worden toegevoegd en gemeenschappelijke voorzieningen, 

zoals een kapel, een aula en een refter. De uitstraling moest 

passen bij de ingetogen levenshouding van de paters. 

 Tegelijk verbonden de jezuïeten een aantal sociale 

doelstellingen aan het plan. Ze wilden bijdragen aan de 

sociale structuur van de buurt. Ongeveer tien van de honderd 

appartementen worden voor een relatief lage prijs verhuurd 

aan senioren uit de buurt. Daarnaast voegden de jezuïeten 

maatschappelijke functies toe aan de plint van het gebouw. 

Er is een restaurant, dat van dezelfde keuken gebruikmaakt 

als de refter, er komt een huisartsenpost en de aula is 

beschikbaar voor wijkactiviteiten. De binnenplaats en het 

park zouden openbaar toegankelijk worden – dat was al 

onderdeel van het vergunde bouwplan. Buurtkinderen en 

leerlingen van de nieuwe basisschool aan de overkant kunnen 

er spelen. Het park is in gemeentelijk eigendom en ook het 

beheer gaat op termijn over naar de gemeente. 

 

 Om extra ruimte te creëren, kochten de jezuïeten ook 

het gebouw van een opgeheven drukkerij op het terrein. 

Architectenbureau EVA verbouwde dit en gaf het onder 

meer een transparante gevel aan de zijde van het park.  

In de voormalige drukkerij uit 1933 zijn nu het restaurant, 

de refter, een leeszaal en de eigen kantoren gevestigd.

 Een bijzondere toevoeging is de ijsverwarming, een 

systeem dat vrijwel geen CO2-uitstoot met zich meebrengt 

en nog niet eerder in een Nederlands woongebouw is toege-

past. Dit systeem maakt gebruik van het feit dat water 

energie kan opslaan. Die energie komt vrij bij afkoeling en in 

het bijzonder bij bevriezing. Overtollige warmte die zonne-

luchtcollectoren op het dak ’s zomers opnemen, wordt 

opgeslagen in een watertank onder de grond van de binnen-

plaats. In de winter leveren de collectoren onvoldoende 

energie om het gebouw warm te houden. Zodra er extra 

energie nodig is, wordt het water in het ondergrondse 

reservoir bevroren, zodat de opgeslagen warmte weer vrij-

komt. In de daaropvolgende zomer smelt de ondergrondse 

ijsvoorraad gedeeltelijk weer. Het smeltwater wordt dan 

gebruikt om het gebouw te koelen. Dankzij dit systeem 

staat de energierekening nog op nul.

 Het aandeel religieuzen onder de bewoners zal na ver-

loop van tijd verder afnemen, is de verwachting. De kamers 

van de paters kunnen om die reden relatief eenvoudig worden 

samengevoegd tot grotere zorgappartementen. De refter 

en het kleinere restaurant kunnen van ruimte wisselen, 

zodra daar aanleiding voor is. Kloostertuin Brakkenstein zal 

meer en meer een normaal complex worden, maar wel een 

woonzorgcomplex waar wijkbewoners terecht kunnen,  

in plaats van het luxueuze appartementencomplex dat het 

oorspronkelijk zou worden.

Op de voorgrond het voormalige klooster Berchmanianum; op de achtergrond de nieuwbouw van Kloostertuin Brakkenstein

Oude situatie 

A

BC
D

D

E

Situatie
A Voormalige drukkerij met refter en restaurant
B   Hofgebouw met kapel, aula en woningen 
C   Parkgebouw met appartementen
D   Waterlijn
E   Pastoor Wichersstraat
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1  Hofgebouw met woningen rondom binnenplein
2   Trap in de centrale hal van het Hofgebouw, ontworpen door 

Jeroen Helsloot 
3   Onderdoorgang in het Hofgebouw met zicht op het park. 

Rechts de getransformeerde drukkerij en op de achtergrond 
het Parkgebouw.

1

2

3

Begane grond Hofgebouw
1 kapel
2 aula
3 onderdoorgang

1

1

2

3
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 1  Interieur refter in voormalige drukkerij
 2 – 4 Getransformeerde drukkerij

1

2

3

4

Doorsnede en begane grond getransformeerde drukkerij
1 refter
2 restaurant
3 keuken
4 kantoor

1

1

2

3
4

4
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Projecten 
Tien bijzondere inzendingen

projecten
bijzondere
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Juryoordeel
De campusontwikkeling bewijst de waarde van opdrachtgeverschap met een lange adem. Nieuwbouw, 

renovatie en herinrichting van de openbare ruimte vinden in onderlinge samenhang plaats, met behoud 

van erfgoedwaarden. Mede dankzij de blijvende supervisie door de ontwerpers van het masterplan bleef 

het hoge kwaliteitsniveau gedurende al die jaren gehandhaafd. De campus heeft zich opengesteld naar 

de stad. Er worden evenementen georganiseerd. Winkels, horeca en studentenwoningen verlevendigen 

het gebied. Dankzij de huurinkomsten is de herontwikkeling ook economisch een succes. Het is knap 

hoe een gefragmenteerd en weinig uitnodigend gebied is getransformeerd in een plek waar het fijn is 

om te verblijven.

Erasmus Universiteit Rotterdam Campus 
Woudestein

Ruimtelijk ontwerp Juurlink [+] Geluk, JvantSpijker e.a. Planvorming en realisatie 2007 – 2025

Situatie
A Plaza met verdiepte parkeergarage
B  Zone met universiteitsgebouwen
C  Groenzone met park en losse gebouwen

Campus Woudestein met op de achtergrond het centrum  
van Rotterdam

Het succes van een universiteit hangt 
samen met de leef- en leeromgeving die 
ze biedt. Studenten en wetenschappers 
uit binnen- en buitenland kiezen niet 
alleen op basis van de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek, maar zoeken 
ook een inspirerende en aangename 
omgeving. De Erasmus Universiteit 
Rotterdam realiseerde zich rond 2007 
dat de campus Woudestein op dat punt  
verbetering behoefde. Het grootste 
deel van de universiteit is gevestigd op 
deze campus, die ligt in het oosten van  
de stad. 
 Het College van Bestuur pakte het 
grondig aan. Het liet een integraal  
masterplan maken voor de ontwikkeling 
van de campus met een relatief ver in 
de toekomst geplaatst perspectief: 
2028. Na een besloten selectieprocedure 
onder vijf bureaus kregen Juurlink [+] 
Geluk en JvantSpijker de opdracht om 
dit op te stellen. In het masterplan 
komt een groot aantal ambities samen, 
niet alleen bedoeld om de verwachte 
groei te accommoderen, maar vooral 
ook om een significante kwaliteits-
sprong te realiseren. De sobere en  

functionele omgeving die de campus 
was, moest een stimulerende omgeving 
worden waar studenten, medewerkers 
en bezoekers zich thuis voelen. Er moest 
meer te doen zijn dan onderwijs en 
onderzoek alleen. Er zijn woningen, 
winkels en horecavoorzieningen toege-
voegd.
 Drie beeldbepalende gebouwen zijn 
gerenoveerd, waaronder een belangrijk 
deel van het hoofdgebouw, een 
gemeentelijk monument. Op strategi-
sche plekken zijn nieuwe gebouwen 
neergezet. Daar zijn steeds aansprekende 
architecten voor aangezocht. Zeker zo 
belangrijk is de openbare ruimte. Aan de 
noordzijde van de campus is groen  
toegevoegd. In de nabije toekomst zal 
dit gedeelte ruimer worden gedimensio-
neerd door verdunning van de bebou-
wing. Aan de zuidzijde (langs een drukke 
verkeersweg) is juist bebouwing toege-
voegd. Dit gedeelte zal in de toekomst 
verder worden verdicht. 
 De nieuwe Plaza en de aangrenzende 
waterpartij symboliseren de hernieuwde 
toenadering tussen Rotterdam en de 
universiteit. De Plaza is het hart van de 

vernieuwde campus en tegelijk de 
belangrijkste entree vanuit de stad, 
aangelegd op het dak van een verdiepte 
parkeergarage. Hier is een hoogwaardig 
verblijfsgebied gemaakt. Het nieuwe 
Erasmus Paviljoen, prominent aan de 
Plaza gesitueerd, draagt daaraan bij.  
In dit gebouw zijn een restaurant,  
expositieruimte, studiewerkplekken  
en een theater te vinden. 

A
A

B

C
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1

3

42

Ruimtelijk ontwerp Campus Woudestein
A  Hart van de campus: vijver
B  Eenvoudige hoofdstructuur
C  Vrijstaande hoogbouw
D  Landschappelijke paden versus grid
E  Landschappelijke versus stedelijke atmosfeer

1  Zitje in de groenzone op de Plaza
2  Park Noord
3   Plaza boven verdiepte parkeergarage met links het Erasmus Paviljoen  

en rechts het Polakgebouw
4   Vijver met zicht op Plaza en universiteitsgebouwen, waaronder in het  

midden het Sandersgebouw en daarachter het Mandevillegebouw

Oude situatie

A

B

C

D

E
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1  Toegang parkeergarage vanaf Plaza
2  Interieur Polakgebouw
3  Nieuwe doorgang door gerenoveerd Sandersgebouw
4  Interieur van de gerenoveerde bibliotheek

1 2

3 4Isometrie verdiepte parkeergarage onder de Plaza
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Juryoordeel
Een echte BOEi. Deze ontwikkelingsmaatschappij voor erfgoed heeft inmiddels een groot aantal succes-

volle herbestemmingen en restauraties op haar naam staan. Die ervaring betaalt zich uit. Het is knap 

hoe de voormalige gevangenis, een gesloten bolwerk, tot een uitnodigende publiekstrekker is getrans-

formeerd. Het bestaansrecht lijdt geen twijfel, ook niet na 2018 als Leeuwarden geen Culturele Hoofdstad 

van Europa meer is. In vergelijking met andere herbestemmingsprojecten is Blokhuispoort vooral  

uitdagend vanwege de stapeling van functies en ambities en de extreem korte ontwikkelingsperiode  

die BOEi tot 2018 gegund was.

BOEi Blokhuispoort
Ruimtelijk ontwerp TWA Architecten, Iconic Design, Erik Overdiep Landschapsontwerp  
Planvorming en realisatie 2014 – 2018

Situatie
A Entree- en poortgebouw
B Bibliotheek
C Kantoor Culturele Hoofdstad 2018
D Horeca, bedrijven en poppodium
E Hostel en ateliers/winkels 
F Design Fabriek

Blokhuispoort tijdens de transformatie

Gevangenis Blokhuispoort voor de transformatie: boven vanaf 
het water en onder het binnenterrein

Uitgerekend de hoek van de binnenstad 
die tot 2007 volledig afgesloten was en 
waar alleen gedetineerden en gevange-
nispersoneel verbleven, is tien jaar later 
het brandpunt van een van de grootste 
manifestaties in de geschiedenis van 
Leeuwarden: Culturele Hoofdstad van 
Europa. De Blokhuispoort is een flink 
complex, direct aan de stadsgracht.  
Het rijksmonument omvat verschillende 
gebouwen en pleinen op een oppervlakte 
van 1,3 hectare. Kort na sluiting van de 
gevangenis namen ondernemers hun 
intrek om kraak tegen te gaan. Er werden 
op bescheiden schaal evenementen 
georganiseerd. 
 In 2014 vertrouwden gemeente en 
Rijksvastgoedbedrijf het eigendom en 
de exploitatie toe aan BOEi, de ‘Nationale 
Maatschappij tot Restaureren & 
Herbestemmen van Cultureel Erfgoed’. 
Sindsdien kwamen er ook horecabedrij-
ven, een bibliotheek, een hostel en vele 
creatieve bedrijven. De bestemming  
als hoofdkwartier van de Culturele 
Hoofdstad bepaalde de extreem hoge 
tijdsdruk. BOEi is die aangegaan 
ondanks de risico’s die per definitie aan 

zo’n complex op leeftijd verbonden zijn. 
Bouwtechnische en financiële tegen-
vallers leidden uiteindelijk toch tot ver-
traging bij de afrondende werkzaam-
heden. 
 BOEi legde het complex open, maar 
wilde bezoekers wel de historische 
beslotenheid laten ervaren. Aan de  
buitenzijde benadrukken twee ingrepen 
het publieke karakter. In de bakstenen 
gevangenismuur aan de gracht is een 
opening gemaakt waaraan een terras is 
gerealiseerd. De bedoeling is om hier 
ook een boardwalk aan te leggen. De 
inrichting van de bibliotheek in een van 
de cellencomplexen maakte aanpassin-
gen in de gevel en het interieur nood-
zakelijk. Bij het ontsluiten voor het 
publiek hoort ook de serious game die 
de opdracht gever heeft laten ontwikke-
len. Deze geeft bezoekers via virtual en 
augmented reality inzicht in hoe het er 
hier vroeger aan toeging. Voorzieningen 
voor duurzame energie zijn ingenieus 
weggewerkt. Tussen de archeologische 
vondsten is in een kelder een biomassa-
centrale geplaatst en zonnepanelen  
liggen op dakdelen buiten het zicht. 

 Ook in zijn nieuwe gedaante is de 
Blokhuispoort stevig verankerd in de 
stad en de regio. Tegelijk is het een visite-
kaartje voor bezoekers uit binnen- en 
buitenland. Van Leeuwarden als  
Culturele Hoofdstad, maar ook van een 
respectvolle, ontwikkelingsgerichte 
omgang met cultureel erfgoed. 

A

B
D

D

C

E

F
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2

1

3

4

1  De muur van de voormalige gevangenis met daarachter de bibliotheek
2  Zijgevel van de bibliotheek
3   Binnenplein met rechts het kantoor van Culturele Hoofdstad 2018  

in de voormalige smederij
4   Entree- en poortgebouw met links de bibliotheek
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1  Horecavleugel met terras aan het water
2  Hostelkamers in voormalige cellen
3  Winkeltjes en ateliers op de begane grond van het cellencomplex
4  Interieur bibliotheek

1

2

3

4

Doorsnede bibliotheek (dbieb) en  
begane grond Blokhuispoort
 1 hoofdentree
 2 kantoor Culturele Hoofdstad 2018
 3 bedrijven
 4 dbieb
 5 café De Bak
 6 opslag Fries Museum
 7 restaurant Proefverlof
 8 entree Alibi hostel
 9 ateliers/winkels
 10 woning

4
5 6

1
2

3 3

3

3

10

9

9

8

7
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Juryoordeel
Weinig organisaties zijn zo enthousiast en serieus aan het werk met cradle-to-cradle als de gemeente 

Venlo. En dat al meer dan tien jaar lang. Het nieuwe stadskantoor is het symbool daarvan. Het staat op 

een mooie plek: aan de rand van de historische binnenstad, als stadsentree bij de brug over de Maas. 

Interessant is om te zien hoe het concept ook zakelijk voordelen biedt. Extra investeringen verdienen 

zich terug door een hogere arbeidsproductiviteit en lagere exploitatielasten. De jury heeft moeite met 

de uitstraling van de groene gevel. Duurzaamheid kan er verzorgder uitzien. 

Gemeente Venlo Stadskantoor Venlo
Ruimtelijk ontwerp Kraaijvanger Architects, C2C ExpoLAB Planvorming en realisatie 2008 – 2016

Situatie
A Stadskantoor
B  Groenzone De Oude Beemden
C  Maas
D  Eindhovenseweg
E  Molensingel

Het stadskantoor staat aan de rand van de historische binnenstadDe gemeente Venlo koos voor een 
nieuw stadskantoor omdat renovatie 
van het oude te duur zou zijn en niet 
zou leiden tot optimale oplossingen. 
Nieuwbouw gaf bovendien de kans om 
het gedachtegoed van cradle-to-cradle 
(C2C) voluit in de praktijk te brengen. 
Kort voor 2007, het jaar waarin het 
besluit voor nieuwbouw werd genomen, 
omarmde de gemeente deze duurzaam-
heidsprincipes. Toen was dat revolutio-
nair en nu, na meer dan tien jaar, is het 
concept nog steeds voorbeeldig. C2C is 
in de bouw doorontwikkeld tot een 
werkwijze die circulaire en gezonde 
resultaten oplevert.
 Als opdrachtgever begreep de 
gemeente dat ze niet kon volstaan met 
een reguliere architectenselectie, waarin 
bureaus worden uitgenodigd om een 
schetsontwerp te maken op basis van 
een Programma van Eisen. Geïnteres-
seerde architecten werd gevraagd naar 
hun visie op de gemeentelijke ambitie. 
Een van de grondleggers van C2C, de 
chemicus Michael Braungart, verzorgde 
in die fase een briefing om inschrijvende 
architecten maximaal te inspireren. 

 In 2016 is het kantoor geopend.  
Het produceert energie, sluit waterkring-
lopen, zorgt voor meer biodiversiteit in 
het centrum en verbetert de luchtkwali-
teit. Het levert een positieve footprint 
voor Venlo op en dient als materialen-
bank voor de toekomst. Veel aandacht 
ging uit naar het werkklimaat, zowel 
het fysieke binnenklimaat (gezonde 
lucht, daglichttoetreding, natuurlijke 
materialen) als de sociale werkverbanden 
(ontmoetingsruimten, werkplekken, 
inrichting). De verwachting is dat de 
gemeente jaarlijks 600.000 euro 
bespaart door reductie van het ziekte-
verzuim en een stijging van de produc-
tiviteit. De Universiteit Maastricht volgt 
de in het gebouw werkzame medewer-
kers drie jaar lang, om het verband tussen 
het binnenklimaat aan de ene kant en 
ziekteverzuim en productiviteit aan  
de andere kant wetenschappelijk te 
bewijzen. 
 De gemeente brengt de verzamelde 
kennis verder via de oprichting van het 
C2C ExpoLAB. Dit adviseert opdracht-
gevers en opdrachtnemers in de bouw 
over circulair bouwen. Het Venloos 

Stadskantoor is daardoor geen incident, 
maar een showcase voor een manier 
van bouwen die beantwoordt aan  
de opgaven van deze tijd.

A

E

B

C D
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1

2

3

Doorsnede

Details: groene gevel en zonwering met zonnepanelen

1  Stadskantoor gezien vanaf Molensingel
2  Zonwering met zonnepanelen
3  Groene gevel met hoofdentree
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1

2

3

4

 1 – 2  Interieur kantoorverdiepingen
 3  Interieur begane grond met de publieksbalies 
 4  Binnentuin

M l i l

Eerste verdieping en begane grond 
1 hoofdentree
2 publieksbalies
3 tuin
4 kantoor

1

3

2

4
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Juryoordeel
De radicaliteit maakt Bosveld interessant. De woningen komen voort uit een vorm van collectief particulier 

opdrachtgeverschap die doelbewust de uitdaging opzoekt. Negen huishoudens toonden de moed om 

een ongewis avontuur aan te gaan, mogelijk gemaakt door de extreme stedenbouwkundige vrijheid die 

de gemeente Almere biedt in de nieuwe wijk Oosterwold. De opdrachtgevers en hun architecten hebben 

deze buitengewone condities en hun relatief lage budget weten om te zetten in architectuur met grandeur. 

De winst van dit opdrachtgeverschap zit in het ontwerp en het achterliggende concept, maar zeker ook 

in de kennis die gedurende het proces is opgedaan.

Stichting Bosveld Bosveld
Ruimtelijk ontwerp bureau SLA, ZakenMaker Planvorming en realisatie 2014 – 2016

Nieuwe woonwijk Oosterwold in aanbouw. Linksboven ligt parallel aan de bosrand het langgerekte woonblok Bosveld

Bosveld in aanbouw

De wijk Oosterwold past in de lange 
serie woningbouwexperimenten van de 
gemeente Almere, waar bijvoorbeeld 
ook de BouwEXPO Tiny Housing (zie 
hierna) toe behoort. Particulier 
opdrachtgeverschap heeft in 
Oosterwold zijn meest extreme vorm. 
Alle initiatief in de ontwikkeling wordt 
overgelaten aan particulieren, inclusief 
infrastructuur, riolering en openbaar 
groen. Er is geen vooropgezette verkave-
ling. De belangrijkste voorwaarde van 
de gemeente is de procentuele verdeling 
van het grondgebruik over de kavel, 
waarbij een substantieel aandeel stads-
landbouw wordt gevraagd. 
 De negen huishoudens die samen de 
Stichting Bosveld vormen, zijn pioniers. 
Ze zochten een plek om bij elkaar te 
wonen, in eigen huizen met een grote 
gemeenschappelijke tuin. Ze gingen de 
uitdaging aan en moesten oplossingen 
vinden voor alle hindernissen die zo’n 
niet eerder vertoond ontwikkelings-
concept met zich meebrengt. Infra-
structuur bijvoorbeeld kan niet iedereen 
voor zichzelf aanleggen. Bewoners zijn 
van elkaar afhankelijk. Hiervoor is de 

Vereniging van de Rijweg in het leven 
geroepen, een constructie die gemeen-
goed is geworden bij volgende projecten 
in Oosterwold. Zo’n vereniging helpt 
ook om een financieringsprobleem op 
te lossen. Banken zijn gewend om 
hypotheken voor woningen te verstrek-
ken, maar niet voor collectieve voor-
zieningen zoals een weg of een riool.
 De woningen zelf moesten gebouwd 
worden binnen een strikte financiële 
marge. Dat resulteerde in een rij wonin-
gen van honderd meter lang. Het uit-
gangspunt was ‘minimale inbreng in  
de ruwbouw en maximale inbreng in  
de afbouw’. De woningen waren vrij 
indeelbaar rondom vier stalen kolom-
men. Voor de gevel kreeg ieder huis-
houden een set van zeven ramen en 
deuren, die op elke gewenste plek 
gemonteerd konden worden. De ruimte 
ertussen is opgevuld met vast glas  
zonder kozijn. De woningen zijn zo 
goed als zelfvoorzienend en zweven 
iets boven maaiveld, om eenvoudig  
leidingen te kunnen aanbrengen. Iedere 
bewoner kijkt uit over de gezamenlijke 
landschaps- en productietuin. Bosveld 

heeft navolging gekregen; inmiddels is 
een tweede Bosveld voor een andere 
gemeenschap in ontwikkeling.

Situatie
A Emile Durkheimweg
B Kathedralenbos
C Water
D Villa’s op aangrenzend kavel

A

B

C

D

In
ho

ud



108 109

1 – 2  De woningen staan aan de rand van het Kathedralenbos
 3   Gedeelde (moes)tuin en particuliere tuinen aan de achterzijde

1 2

3
Doorsneden
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1 2

1 – 2  Interieurs

Plattegrond
1 9 woningen met werkruimte
2 wateropslag
3 gemeenschappelijke berging
4 helofytenfilter

1 2

3

4
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Juryoordeel
Almere blijft maar doorgaan. De BouwEXPO Tiny Housing past in een lange reeks woningbouwinnovaties. 

Ogenschijnlijk ligt het niet helemaal voor de hand, dertien kleine huizen op kleine kavels, juist in een 

stad die ruimte heeft. Maar ook waar een overvloed aan ruimte is, bestaat behoefte aan compactere 

woonvormen voor mensen die geen zin hebben om een groot deel van hun inkomen aan wonen te 

besteden. De jury heeft veel waardering voor de aanhoudende ambitie van de gemeente Almere als 

proeftuin voor nieuwe woningbouwconcepten. Ook bijvoorbeeld in de wijk Oosterwold, waar de  

hiervoor besproken inzending Bosveld is gebouwd.

Gemeente Almere en dertien prijsvraagdeelnemers 
BouwEXPO Tiny Housing

Programmamanagement Jacqueline Tellinga (gemeente Almere) Ruimtelijk ontwerp Art Zaaijer (verkaveling),  
Fiction Factory, Kodasema, Leo Harders & Aldo Trim, Ana Rocha Architecture, DaF Architecten, Faro Architecten, 
WikiHouseNL, Mustafa Anbar & Gerrit Leffering, Han Slawik, De Meeuw & diederendirrix, House of Architects,  
Nanne Verbruggen & Ewoud Netten, Marcel Hoekstra & Marjon Meurs Planvorming en realisatie 2015 – 2018

Situatie
A SNUK (Leo Harders & Aldo Trim)
B Slim Fit (Ana Rocha Architecture)
C Tiny-A (DaF Architecten)
D WikiHouse (WikiHouseNL)
E KODA (Kodasema)
F Wikkelhouse (Fiction Factory)
G Tiny TIM (Faro Architecten e.a.)
H ‘Een heel leven onder dak’ (Marcel Hoekstra & Marjon Meurs)

Overzicht BouwEXPO Tiny Housing in aanbouw

Expositie van alle inzendingen

Met de BouwEXPO Tiny Housing onder-
zoekt de gemeente Almere de reikwijdte 
van het fenomeen ‘tiny houses’. Het past 
in een lange reeks Almeerse woning-
bouwexperimenten in reallife, die in 
1982 begon met de wijk De Fantasie en 
waartoe bijvoorbeeld ook het verre-
gaande particuliere opdrachtgeverschap 
in de wijk Oosterwold behoort. De tiny 
houses van de BouwEXPO, voor zover 
niet bedoeld als tijdelijk huis, maken na 
afloop gewoon deel uit van de Almeerse 
woningmarkt. Ze zijn binnen alle wetten 
en regels voor de bouw uitgevoerd. 
Samen vormen ze een klein dorpje op een 
kavel die prominent naast het winkel-
centrum van het Homeruskwartier ligt, 
de grote zelfbouwwijk van Almere. 
 Twaalf uitgevoerde huizen komen 
voort uit een beoordeling door een jury, 
die bijna 250 inzendingen voorgelegd 
kreeg. Tezamen weerspiegelen deze 
twaalf de volle breedte van de mogelijk-
heden met deze huisjes, die tot 50 m2 
woonoppervlak groot zijn. De meeste 
inzendingen kwamen van architecten 
uit binnen- en buitenland, in één geval 

samen met een bouwbedrijf. Eén huis  
is ontworpen door de bewoners zelf.  
De gemeente voegde, conform het 
prijsvraagreglement, een dertiende toe. 
Dat is een WikiHouse, gebouwd met 
gebruik van open-source software die 
mensen uiteindelijk in staat moet stellen 
zelf een huis te ontwerpen en te bouwen. 
 De inzending voor de Gouden Piramide 
is ingediend namens de gemeente en 
alle dertien ontwerpers. Hun gezamen-
lijke inspanning heeft geleid tot een 
opmerkelijk buurtje met ongewone  
huizen. Maar het resultaat is veel meer 
dan dat. De belangrijkste opbrengst 
bestaat uit kennis en inzichten over tiny 
housing, een fenomeen dat doorgaans 
te gemakkelijk wordt geassocieerd met 
hippe, goedkope huisjes voor mensen 
met een nomadische leefstijl. 
Architectuur, kostenniveau en type 
opdrachtgeverschap variëren. Er zijn 
oplossingen gevonden voor praktische 
problemen met bijvoorbeeld nutsvoor-
zieningen en eisen van het Bouw-
besluit. Het concept blijkt zich ook 
prima te lenen voor geschakelde en 

gestapelde bouw. Daarmee nemen de 
toepassingsmogelijkheden toe, zeker 
ook in een stedelijke omgeving. 
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1 3

2

1 – 2  Interieur Slim Fit 
 3 Links Slim Fit en rechts Tiny-A
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1 – 3  Plaatsing en montage Wikkelhouse
 4  Plaatsing SNUK
 5  Kijkdag bij KODA
 6  WikiHouse
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Juryoordeel
Ymere pakt een opgave aan die er zeer toe doet. Bloemkoolwijken naderen overal in het land een keerpunt. 

De woonerven uit de jaren zeventig behoren tot de gelukkigste plekken van het land, maar dat beeld 

kan snel omslaan. Toch staat de aanpak niet hoog op de agenda, anders dan bijvoorbeeld de herstruc-

turering van wederopbouwwijken. In die zin is Korsholm een voorbeeld. Ymere onderscheidt zich met 

een integrale aanpak, de keuze voor een bevlogen architect en een werkwijze waarin wensen en 

behoeftes van bewoners centraal staan. Uit het resultaat blijkt veel gevoel voor detail. Daarin schuilt 

ook de kanttekening van de jury: de hoop op een radicale omwenteling wordt niet ingelost.

Ymere Integrale renovatie Korsholm
Ruimtelijk ontwerp NAP (Network of Architects & Planners) Planvorming en realisatie 2011 – 2015

Situatie
A Korsholm
B  Rosenholm
C  Skagerrak
D Openbare hofjes

Gerenoveerde woningen Korsholm‘Beter een luchtfietser die we moeten 
afremmen, dan een andere architect die 
we tot grote hoogte moeten brengen’, 
stelt Ymere in de inzending voor de 
Gouden Piramide. De corporatie bezit 
127 woningen in de Hoofddorpse 
bloemkoolwijk Bornholm, grotendeels 
gegroepeerd aan de straat Korsholm. 
Het corporatiebezit is verdeeld over 
eengezinswoningen en poortwoningen 
rondom centrale hofjes. De wijk is 
vroeg in de jaren tachtig gebouwd, als 
een kleinschalige en aangename gezins-
wijk. Maar na 35 jaar dreigde er asbest 
af te brokkelen. De matige isolatie van 
de woningen speelde op. De geborgen 
openbare ruimte werd steeds meer als 
onveilig ervaren. Bornholm vroeg om 
een aanpak op veel fronten. 
 De keuze voor een ‘luchtfietser’, 
Gilles Treventin van het bureau NAP, was 
daarom op zijn plaats. Onder architecten 
en stedenbouwkundigen lijkt het idee 
te leven dat er weinig eer valt te behalen 
aan deze woonerfwijken, maar bewoners 
zelf hebben er wel degelijk waardering 
voor. Opdrachtgever en architect gingen 
met hen in conclaaf om op te sporen 

waarin die waardering precies zit. Dat 
leidde tot een reeks precieze architec-
tonische interventies. De centrale hofjes 
bij de poortgebouwen zijn verbeterd 
met Franse balkons, opgeknapte trappen-
huizen, meer kleur en nieuwe beplanting 
en verlichting. Huurders van eengezins-
woningen kozen bijna allemaal voor 
zonnepanelen op het dak. De openbare 
ruimte is in samenwerking met de 
gemeente Haarlemmermeer opgeknapt.
 De gemeente spoorde ook eigenaren 
van koopwoningen aan om mee te 
doen. Zij konden gebruikmaken van de 
aannemer die ook voor Ymere werkte 
en konden een lening tegen lage rente 
afsluiten. De belangstelling was aan-
vankelijk bescheiden. Het resultaat aan 
de Korsholm stimuleerde eigenaren 
echter om later alsnog in hun woning  
te investeren. Met een omweg heeft de 
renovatie door Ymere zo effect op de 
hele wijk Bornholm, niet overal in stijl 
en uitstraling weliswaar, maar wel in 
woonplezier en duurzaamheid.
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1
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 1 Gerenoveerde woningen aan hergeprofileerde Korsholm
 2   Achter de uitbouw met de ramen zat in de oude situatie  

een open trapopgang 
 3   Asbesthoudende golfplaten op de daken en de gevels zijn vervangen  

door dakpannen en bakstenen geveldelen
4 – 5  Nieuwe en oude situatie
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21

3

 1 Nieuwe inrichting hofjes 
2 – 3   Nieuwe en oude situatie in onderdoorgang naar hofjes. Met enkele 

ingrepen zijn de onderdoorgangen opgeknapt.
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Juryoordeel
De nieuwbouw van Singer Laren is een project door, voor en met de gemeenschap. Hoe meer voorzetsels 

je eraan kunt plakken, des te meer wint het project aan kracht. Het spreekt niet vanzelf dat mensen hun 

portemonnee trekken voor een publieke voorziening. Ook niet als die gemeenschap vermogend is, zoals 

in Laren. Het resultaat getuigt bovendien van goede smaak. De architectuur is gedurfd, doordacht en 

mooi. Elke hang naar historisering in het oude dorp is weerstaan. Dat is grotendeels te danken aan de 

opdrachtgever, die een jong en enthousiast bureau de kans gaf zich te laten zien. 

Singer Laren Nieuwbouw Singer Laren
Ruimtelijk ontwerp krft architecten, Oomen Ontwerpt, Piet Oudolf (tuin) Planvorming en realisatie 2012 – 2017

Situatie en begane grond
A Hoofdentree
B  Museum
C  Foyer
D  Theater
E  Museumtuin
F  Oude Drift

Nieuwbouw Singer Laren in aanbouw

Oude situatie

In 1956 liet Anna Spencer-Brugh aan 
haar villa in Laren een museum en  
concertzaal bouwen, ter nagedachtenis 
aan haar echtgenoot William Singer. 
Sindsdien zijn Singer en Laren met 
elkaar vergroeid geraakt. Nieuwbouw 
van het theater, op de plaats van de 
oude concertzaal, is dan ook een majeure 
ingreep. De brede betekenis voor het 
Gooise dorp is terug te vinden in de 
aanpak van de opdrachtgever. Singer 
Laren heeft niet alleen een nieuw 
gebouw neergezet, maar tegelijk de 
openbaarheid versterkt.
 Het complex heeft nu één gezamen-
lijke entree. Daarvandaan zijn museum, 
theater en tuin te betreden, evenals  
de gerenoveerde villa. Tegenwoordig  
is daar het museumcafé gevestigd.  
De beeldentuin, onderdeel van het 
museum, is heringericht en nu vrij  
toegankelijk. De architectuur versterkt 
de relatie tussen het theater-museum-
complex en de openbare ruimte. De 
foyer heeft glazen wanden aan zowel 
de straat als de tuin. Aan de straatzijde 
loopt deze wand met de trap mee op 

naar de theaterzaal, afgedekt door een 
‘voile’ die ’s avonds opent. In samen-
werking met de gemeente is de openbare 
ruimte opnieuw ingericht en is een 
nieuw parkeerterrein aangelegd. 
 Het architectonische resultaat heeft 
veel te maken met de invulling van het 
opdrachtgeverschap. Het bestuur van 
Singer Laren durfde het aan om een 
jong architectenbureau in de arm te 
nemen: denieuwegeneratie, dat zich  
tijdens de opdracht opsplitste in krft 
architecten en Oomen Ontwerpt.  
Deze ontwerpers werden geselecteerd 
vanwege hun vernieuwende en verfris-
sende kijk op de opgave en de open 
attitude waarmee ze te werk gingen.  
Ze luisterden naar de plaatselijke bevol-
king en liepen mee met de medewerkers 
die er dagelijks actief zijn. Dat de Larense 
gemeenschap alle vertrouwen had in 
een goede afloop, blijkt uit de miljoenen 
die het dorp zelf heeft opgebracht.  
Zo’n driekwart van de financiering is 
afkomstig van private geldschieters.
 Een tuinkamer is vernoemd naar  
Dolf van den Brink. Als bestuursvoorzitter 

van Singer was hij de drijvende kracht 
achter het project. Hij mocht de bouw 
niet meer meemaken; Van den Brink 
overleed in 2014.
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1  Singer Laren gezien vanaf hoek Naarderstraat / Oude Drift.  
De nieuwe hoofdentree bevindt zich naast de villa, rechts op  
de foto.

2  Beeldentuin. De tuinaanleg is naar ontwerp van Piet Oudolf.

1 2

Langsdoorsnede
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1  Foyer met café
2  Kassa en garderobe 
3  Trappenhuis gezien vanaf de eerste verdieping 
4  Uitzicht op de daktuin
5  Theaterzaal
6  Vergaderzaal
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Doorsnede
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Juryoordeel
Met Circl zet ABN AMRO het circulaire bouwen bijna letterlijk in de etalage. Het paviljoen staat prominent 

op de Zuidas en is voor iedereen te betreden en te bezichtigen. Circl weerspiegelt de zoektocht van een 

grote financiële instelling naar kansen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Nog tijdens het ontwerp-

proces bleef de duurzaamheidsambitie groeien. De architecten gaven er invulling aan: zij kwamen met 

het voorstel voor een circulair paviljoen. De bank heeft zichzelf en andere investeerders een voorbeeld 

gesteld. Dat is zonder meer te prijzen. Duurzaamheid breekt tenslotte pas echt door als het grote 

bedrijfsleven het omarmt. 

ABN AMRO Circl
Ruimtelijk ontwerp Architekten Cie., Donkergroen, DoepelStrijkers, Ex Interiors Planvorming en realisatie 2014 – 2017

Situatie
A Hoofdkantoor ABN AMRO
B  Gustav Mahlerplein met tuin
C  Gustav Mahlerlaan
D  Circl

Hoofdkantoor ABN AMRO met rechts Circl en tussengelegen daktuinDe ontwikkeling van Circl was een tocht 
vol verrassingen. Voor de opdrachtgever, 
die een paviljoen bij het hoofdkantoor 
nodig had om een tekort aan vergader- en 
horecafaciliteiten op te vangen, maar 
uiteindelijk eigenaar en exploitant werd 
van een innovatieve ‘circulaire ontmoe-
tingsplaats’. Voor het architecten-
bureau, dat afscheid moest nemen van 
een eerder ontwerp en met het voorstel 
kwam om in plaats daarvan een circulair 
paviljoen te bouwen, als podium voor 
nieuwe principes van bouwen en werken. 
En ook voor onderzoekers van de TU 
Delft, voor aannemers, adviseurs: 
ineens hadden zij de gelegenheid om 
hun kennis en inzichten toe te passen in 
een ‘living lab’. Niet op een proefkavel, 
maar midden op de Amsterdamse 
Zuidas, het zakelijke en financiële hart 
van Nederland. 
 De aanleiding voor de omslag was 
klein: een interne discussie over de toe-
gevoegde waarde van een grijswater-
circuit in verhouding tot de lage prijs 
van drinkwater. Het resultaat is een 
platform dat de overgang naar een  

circulaire economie zichtbaar maakt en 
versnelt. Die circulariteit zit deels in de 
bouwtechniek. Uitgangspunt is dat alle 
bouwmaterialen hergebruikt kunnen 
worden zonder te worden afgewaar-
deerd. Dat heeft consequenties voor de 
materiaalkeuze (zowel nieuw als tweede-
hands) en de mogelijkheid om compo-
nenten na gebruik te demonteren, maar 
stelt ook eisen aan de vindbaarheid en 
kennis van materialen na hun huidige 
toepassing. Om die reden is het ‘gebou-
wenpaspoort’ samengesteld, een digitaal 
model van het gebouw zelf. Dit bevat 
van alle gebruikte materialen gegevens 
over onder meer hun levensduur, staat 
van onderhoud en afwerking. 
 Alle kennis is vrij toegankelijk; de 
opdrachtgever verleent het ‘right to 
copy’. Circulaire bouwmethodes, zoals 
de houten draagconstructie, zijn zo veel 
mogelijk in het zicht gehouden. 
Circulariteit is niet alleen als technische 
opgave opgevat: Circl is met vergader-
ruimtes, restaurant, rooftopbar en  
daktuin ook een ontmoetingsplaats. 
Het gebouw staat open voor alle werk-

nemers aan de Zuidas, voor bezoekers 
en voor buurtbewoners – ook zonder 
specifieke interesse in duurzaamheid.

A D B

C

In
ho

ud



132 133

1  Circl bij avond
2  Daktuin en groene gevel eerste verdieping
3  Circl met daarachter hoofdkantoor ABN AMRO
4  Circl gezien naar het zuiden
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1  Begane grond met restaurant
2  Souterrain gezien vanaf begane grond 
3  Souterrain met vergaderruimten en brede middengang
4  Zicht vanuit restaurant naar Mahlerplein
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5

Tweede verdieping, begane grond en souterrain
1 entree
2 café-restaurant
3 overlegplekken
4 vergaderruimten
5 bar
6 daktuin
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Juryoordeel
De nieuwe tent van Lowlands ziet er ijzersterk uit en past in de tendens dat festivals nadenken over een 

circulaire omgang met onder meer afvalstromen en materialen. De jury waardeert het dat festivals zich 

meer dan vroeger rekenschap geven van de omgeving. De festivalcultuur kan de reguliere architectuur 

inspireren door de beeldtaal, de tijdelijkheid van de installaties en de doelgerichtheid van het ontwerp-

proces. ArmadiLLow is daar een voorbeeld van. Wel vermoedt de jury dat het resultaat nog interessanter 

had kunnen zijn als de opdrachtgever een open ontwerpopgave had uitgezet, met bijvoorbeeld een  

volwaardige ontwerpersselectie.

MOJO Concerts ArmadiLLow
Ruimtelijk ontwerp MOJO Concerts BV, Hansje.net, Tentech bv, StageCo Planvorming en realisatie 2017

Situatie
A Kampeervelden
B Muziektenten
C ArmadiLLow
D Attractiepark Walibi Holland

In 2017 organiseerde MOJO Concerts de 
25e Lowlands, voluit A Campingflight to 
Lowlands Paradise. Een nostalgische 
terugblik past niet bij dit zomerfestival 
van alternatieve muziek en cultuur. De 
organisatie koos ervoor om het festival-
terrein in Biddinghuizen opnieuw in te 
richten en het een frisse, eigentijdse 
uitstraling te geven. Drie tenten zijn 
rigoureus vernieuwd, waaronder de 
ArmadiLLow. Deze tent met horeca-
outlets, een dj booth en een dansvloer 
vormt het middelpunt van het terrein. 
Gedurende het festival is de ArmadiL-
Low dag en nacht in gebruik. Er is ruim-
te voor 5000 gasten tegelijk, op het 
totaal van 60.000 dat Lowlands jaarlijks 
trekt. Maar ook met slechts een paar 
honderd bezoekers biedt de centrale 
tent een aantrekkelijke sfeer.
 De basis voor de constructie zijn de 
vijf ‘schoorstenen’ die voorheen de 
entree van het festivalterrein markeer-
den. Deze kwamen beschikbaar doordat 
MOJO de scheidslijn tussen het kampeer-
terrein en het festivalterrein wilde ver-
zachten. In hun nieuwe gedaante gaan 
de schoorstenen gehuld in doeken met 

een oranje-zwart, sciencefictionachtig 
motief. Hetzelfde patroon zit in de  
luifeldoeken. Deze zijn opgespannen 
tot op zes meter hoogte en vormen zo 
een halfopen tent. 
 Het basisontwerp is afkomstig van 
Niels Peeters, technisch producent van 
Lowlands. Hij bouwde voort op het 
schoorsteenontwerp van Peter te Bos, 
jarenlang Lowlands’ vaste vormgever. 
Grafisch vormgever Hansje van Halem 
ontwierp de luifeldoeken. Zij is ook ver-
antwoordelijk voor de nieuwe huisstijl 
van het festival. Het interieur is opge-
bouwd uit natuurlijke materialen, waar-
onder veel hout. Gasten zitten, hangen, 
staan en dansen op pallets die na afloop 
van het festival gewoon weer als pallet 
kunnen worden gebruikt. De belichting 
wordt voortdurend aangepast aan de 
dynamiek van de dag. 
 Festivals vertonen steeds meer trek-
ken van tijdelijke steden met eigen  
vormen van stedenbouw, crowd control 
en hergebruik. ArmadiLLow is het 
onmiskenbare hart van de stad die elk 
jaar in Flevoland wordt opgebouwd.
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1  ArmadiLLow tijdens Lowlands 2017
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1

2 3

1 en 3   Gebruik ArmadiLLow overdag en ’s nachts
 2  ArmadiLLow gezien vanaf kampeerveld

Plattegrond
1 bar
2 eetstandjes
3 zit- en hangplekken
4 radiostudio 
5 schoorstenen
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Juryoordeel
De keuze om de kunstcollectie midden in het stadscentrum te exposeren, spreekt de jury aan. De architec-

tonische interventies in het voormalige bankgebouw zijn adequaat en verfijnd. Er is een moderne expositie-

ruimte ontstaan met een leesbare geschiedenis. Kleinschalige, particuliere initiatieven als dit behoeden 

waardevolle panden voor sloop of verval en hebben nieuw leven geblazen in dit deel van de Arnhemse 

binnenstad. Collectie DE.GROEN voegt daar met de eigentijdse kunst een bijzondere kwaliteit aan toe. 

Er is een huiskamer voor de stad gemaakt waar veel verrassing in zit.

Gebouw de Groen bv Collectie DE.GROEN
Ruimtelijk ontwerp NEXIT architecten Planvorming en realisatie 2016 – 2017

Situatie
A Weverstraat
B  Theater aan de Rijn
C  Gedeelte openbare ‘achtertuin’

Opengewerkte axonometrie Collectie DE.GROEN

Bankgebouw aan begin twintigste eeuw en  
net voor transformatie

Twee beeldend kunstenaars kozen een 
leegstaand rijksmonument midden in 
het winkelhart van Arnhem om hun 
kunstcollectie te exposeren. De eigen-
zinnige collectie bestaat uit werk van 
hedendaagse kunstenaars. De beide 
opdrachtgevers, Marjolein de Groen en 
Peter Jordaan, zien het als hun taak en 
verantwoordelijkheid om de kunst-
werken te ontsluiten voor het publiek. 
De aankoop van een voormalig bank-
gebouw bood hun die kans. Het pand 
stamt uit 1903, stond al tien jaar leeg  
en de monumentale waarde van het 
interieur was grotendeels verdwenen. 
 Het resultaat van de transformatie 
toont de gedurfde ontwerpopvatting 
van De Groen en Jordaan. Samen met 
architect Addy de Boer van NEXIT  
zochten zij de spanning op tussen de 
herinneringen aan het verleden en het 
nieuwe gebruik als expositieruimte  
voor actuele kunst. Aan de transformatie 
koppelden ze twee opdrachten voor 
kunstenaars. Bram Kuijpers werd 
gevraagd om na te denken over de bar 
in de kelder. Alphons ter Avest maakte 
het toegangshek. Dit sluit aan op het 

oude nog aanwezige smeedhekwerk uit 
1903, maar is onmiskenbaar van deze 
tijd. Wat op afstand stekels van prikkel-
draad lijken te zijn, blijken van nabij 
miniaturen die verwijzen naar de kunst-
werken binnen. 
 De collectie op de begane grond is 
vrij toegankelijk. Daar is ook het café 
gevestigd, met een terras op het voor-
plein. Een nieuw trappenhuis legt de 
verbinding met de kelder, waar behalve 
de bar ook de keuken en de sanitaire 
voorzieningen gesitueerd zijn. Daar staat 
bovendien een grote bankkluis die nu 
wordt gebruikt voor video-installaties. 
De collectie op de verdiepingen is alleen 
na inschrijving te bezichtigen. Met 
Collectie DE.GROEN is de binnenstad van 
Arnhem een verrassende ontmoetings-
plek rijker. De opdrachtgevers hebben 
het gesloten bankgebouw opengesteld 
voor de stad.
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1  Voorgevel met op begane grond bar-café met terras
2  Kunstwerk Berndnaut Smilde 
3  Atrium

Doorsnede

1 2

3
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Begane grond

Eerste verdieping

Souterrain

1

2

3

4

 1 – 2  Tentoonstellingsruimten
 3  Bar-café
 4  Trappenhuis

1 entree
2  atrium
3  bar-café
4  tentoonstellingsruimte
5  terras
6  voormalige kluis
7  restaurant
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Amsterdam

5
ABN AMRO Bank NV
Circl
de Architekten Cie., 
Donkergroen, Ex Interiors, 
DoepelStrijkers

6
dpcp BV
Circulair bouwen 
cepezed

7
Eigen Haard, ERA Contour, KOW, 
Oranje en Stadsdeel Nieuw-West 
(gemeente Amsterdam)
Stadstuin Overtoom
KOW 

8
Irma Boom en Julius Vermeulen
EENWERK
Barend Koolhaas 

9
Lemniskade Projecten
Patch22
FRANTZEN et al

10
Lutherse Diaconie Amsterdam
Augustanahof
Ponec de Winter, Joanne Zwart 
ruimte ontwerpen

11
Ontwikkelingscombinatie 
Amsterdam Arche VOF  
(Dura Vermeer Vastgoed,  
M.J. de Nijs Projectontwikkeling)
Pontsteiger
Arons en Gelauff Architecten

12
Timeless Investment BV,  
COD, B.Amsterdam
B.Amsterdam
NEXT architects, Studio Fabrick, 
Collaboration O

13
Vesteda
De Boel
Hans van Heeswijk architecten, 
First Day of Spring, Victor Ash, 
Pipsqueak was here!!!, Karres + 
Brands landschapsarchitecten

Arnhem

14
Gebouw de Groen BV
Collectie DE.GROEN
NEXIT architecten, Alphons ter 
Avest, Bram Kuypers

Ingezonden projecten

Per plaats achtereenvolgens: de opdrachtgever, de naam van het project en de betrokken architecten, 
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, interieurarchitecten en/of kunstenaars.

Inzending nummer 58 is ingetrokken. De deelnamevoorwaarden laten slechts één project per opdrachtgever toe. De betreffende 
opdrachtgever had twee projecten ingezonden en koos ervoor om met het andere deel te nemen.

De jury besloot om één inzending (nummer 25) niet te beoordelen omdat ze de uitvoering nog niet ver genoeg gevorderd 
achtte om een oordeel te kunnen vormen. Deze opdrachtgever is uitgenodigd om bij de volgende editie van de  
Gouden Piramide opnieuw in te zenden. 

De jury heeft twee inzendingen (nummers 6 en 65) niet beoordeeld omdat deze niet aan alle deelnamevoorwaarden 
voldeden. Twee andere inzendingen zijn op verzoek van de betreffende opdrachtgevers niet in deze index opgenomen.

Agelo

1
Familie Schutte
Landgoed Valkenberg
Ard de Vries Architecten, 
Eelerwoude

Almere

2
Gemeente Almere en  
13 deelnemers
BouwEXPO Tiny Housing
diverse ontwerpers

3
Stichting Bosveld
Bosveld
bureau SLA, ZakenMaker

Amersfoort

4
Woonvereniging Boekhuis
Transformatie voormalige 
bibliotheek
ZEEP architects and  
urban designers

In
ho

ud
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Elst (Gld)

26
Marc en Astrid Kepers
Veelzijdig huis
suzannelinders architectuur  
en omgeving

Enschede

27
Woningstichting Domijn
Performance Factory,  
gebouw Zuid
bct architecten ingenieurs & 
adviseurs, Evelien Lulofs 
ontwerpstudio

Gouda

28
White House Development
Kaaspakhuis Gouda
Mei architects and planners

Haarlem

29
Stichting Kathedrale Basiliek  
Sint Bavo
Restauratie Kathedrale Basiliek 
Sint Bavo
Van Hoogevest Architecten

Hengelo (Gld)

30
NL Solarpark de Kwekerij BV
NL Solarpark De Kwekerij
NL Greenlabel

Heukelum

31
De Koornwaard BV
De Koornwaard: ondernemen, 
landschap, leefbaarheid
Welmers Burg Stedenbouw

Hoofddorp

32
Krinkels BV
Multifunctioneel geluidsscherm 
Nieuwe Bennebroekerweg
SmitsRinsma BV

33
Ymere
Integrale renovatie Korsholm
NAP (Network of Architects & 
Planners)

Laren

34
Singer Laren
Singer Laren
krft, Oomen Ontwerpt

Leeuwarden

35
BOEi
Blokhuispoort
TWA Architecten, Iconic Design, 
Erik Overdiep 
Landschapsontwerp

15
Stichting Theater a/d Rijn (TAR)
Theater a/d Rijn
NEXIT architecten

Bergeijk

16
Bruns BV
Rijksmonument De Ploeg
diederendirrix architectuur & 
stedenbouw, Atelier Van 
Asseldonk

Berkel-Enschot

17
Lemmens Beheer BV
De Lange Akker
Aerde Borgert Architecten, 
Atelier Quadrat

Biddinghuizen

18
MOJO Concerts
ArmadiLLow
MOJO Concerts, Hansje.net, 
Tentech, StageCo

Breda

19
ProRail, gemeente Breda,  
NS Stations
OV Terminal Breda
Koen van Velsen architecten

Delft

20
Jeroen Stolk
Markt 85 en 85a
TAK architecten

Den Haag

21
Gemeente Den Haag
Sportcampus Zuiderpark  
Den Haag
FaulknerBrowns Architects

Eindhoven

22
Ad van Berlo, GEVA Vastgoed
Innovation Powerhouse
VanBerlo, Eugelink Architectuur 
o.a., De Bever Architecten,  
West 8 urban design & landscape 
architecture

23
Archipel zorg welzijn wonen
Zuiderpark
Atelier Dutch, Copijn Tuin- en 
Landschapsarchitecten

24
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl
SPACE-S
Inbo

25
Technische Universiteit 
Eindhoven
Atlas (renovatie hoofdgebouw)
Team V Architectuur
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Rotterdam

46
Erasmus Universiteit Rotterdam
Masterplan Campus 
Woudestein
Juurlink [+] Geluk, JvantSpijker 
e.a.

47
Gemeente Rotterdam
Sportcomplex Olympia
NL Architects,  
Stadsontwikkeling Rotterdam

48
Hogeschool Rotterdam
Nieuwbouw Kralingse Zoom
Paul de Ruiter Architects

49
Stichting Woonstad Rotterdam
Renovatie Melissantstraat – 
Middelharnisstraat
A3 Architecten

Rijswijk (ZH)

50
Vereniging Geworteld Wonen
Geworteld Wonen
Inbo, Beyond Now

Schiedam

51
Gemeente Schiedam
Lange Haven plus
Gemeente Schiedam

Sittard

52
Gemeente Sittard-Geleen,  
Zuyd Hogeschool en Jongen 
Projectontwikkeling
Ligne
Jeanne Dekkers Architectuur, 
Jonathan Penne Architecten, 
Rapp+Rapp, Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten, Coenen 
Sättele Architecten, 
architectencollectief deMunnik-
deJong-Steinhauser, Buro de 
Munck, Trans Form Architecten

Tilburg

53
Gemeente Tilburg
Willem II-passage
The Cloud Collective / Civic 

54
Honk BV en een planteam  
van bewoners
The Commons
format A:

Tytsjerk

55
Stichting Op Toutenburg
Uitbreiding Park Vijversburg 2e 
fase
junya.ishigami+associates, 
Studio Maks, LOLA Landscape 
Architects, Deltavormgroep,  
Piet Oudolf, Studio Rehberger

Leiden

36
MRP Development BV
Catharinasteeg
Rijnboutt

Maassluis

37
Wilgenrijk BV
Wevershof | Wilgenrijk
ConsortArchitects 

Maastricht

38
Belvédère Wijkontwikkelings-
maatschappij BV
Eiffelgebouw
Braaksma & Roos 
Architectenbureau

39
MosaLira Stichting voor Leren, 
Onderwijs en Opvoeding, 
gemeente Maastricht
Integraal Kindcentrum  
De Geluksvogel
UArchitects

Nieuwe Hollandse 
Waterlinie

40
Bestuurlijke regionale 
samenwerking Pact van 
Loevestein
Diefdijklinie
Dienst Landelijk Gebied

Nieuwegein

41
Villawal Herontwikkeling BV 
(Local Investment, Trebbe West)
Merwedehof
OIII architecten

Nijmegen

42
Nederlandse Provincie der  
Paters Jezuïeten
Kloostertuin Brakkenstein
diederendirrix architectuur & 
stedenbouw, EVA architecten, 
Kees Tolk Ontwerp

43
Radboud Universiteit
Renovatie Tandheelkunde
Inbo, Ex Interiors

Oost-, West- en 
Middelbeers

44
Stichting Dorpshuis Oostelbeers
Herbestemming Oostelbeerse 
Kerk naar dorpshuis
BOUWkunst WERKplaats

Overveen

45
Familie Vossers-Sippens
Villa KiMi
Molenaar & Co architecten
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Wassenaar

65
Stichting Voorlinden
Museum Voorlinden
Kraaijvanger Architects,  
Studio Milani, Piet Oudolf

Westland

66
Gemeente Westland
Poelzone
LOLA Landscape Architects,  
NEXT architects

Zeist

67
Wijkontwikkelingsmaatschappij 
Kerckebosch (gemeente Zeist, 
Woongoed Zeist)
Kerckebosch Zeist
BDP.khandekar, wUrck 
architectuur stedenbouw 
landschap

Zwolle

68
Stichting Knarrenhof Nederland
Aahof Zwolle (1e Knarrenhof)
Inbo

Utrecht

56
Bob Scherrenberg  
(Overvecht Vastgoed)
De Werkspoorkathedraal
MONK architecten, LINT 
landscape architecture,  
Charlotte Ernst

57
Gemeente Utrecht
Dafne Schippersbrug en  
OBS Oog in Al
NEXT architects, rudy uytenhaak 
+ partners architecten

58
Gemeente Utrecht
Stationsplein Oost
Ector Hoogstad Architecten, 
Buro Sant en Co 
Landschapsarchitectuur

59
Stichting Blok Y (Stadskwadraat, 
Bergunlimited, Dolte 
Stedenbouw), Marc Koehler 
Architects, Vink Bouw, 
Coöperatie Superlofts Blok Y U.A.
Superlofts Blok Y
Marc Koehler Architects, 
Marseille Buiten

60
Stichting Vrienden van het 
Jongerius Complex
Restauratie en transformatie 
Kantoor Jongerius
BLAUW architecten

Valkenburg aan de Geul

61
Camille Oostwegel
St. Gerlach Paviljoen en 
Kasteelhoeve
Mecanoo architecten,  
HVN architecten

Venlo

62
Gemeente Venlo
Stadskantoor Venlo
Kraaijvanger Architects

Vierpolders

63
Voornse Hoeve
De Catharinahoeve
Juli Ontwerp, Koppenol 
bouwkundig ontwerp en advies 

Vlissingen

64
WVO Zorg
Woonzorgcentrum Scheldehof
atelier PRO 
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Illustratieverantwoording projectenlijst (nummers verwijzen naar het projectnummer) 
A3 Architecten 49; Joep van Aert 37; Iwan Baan 55; Bestuurlijke regionale samenwerking Pact van Loevestein 40; 
Bruns 16; CIIID/Cees van Giessen 11; Maarten Coolen 24; Mathijs Cremers 3; Peter Cuypers 56; Jan van Dalen 
Fotografie 35; Sebastian van Damme 47; Dronepilots.pro 57; Ossip van Duivenbode 13, 28; Ector Hoogstad 
Architecten/foto Petra Appelhof 58; EENWERK 8; FaulknerBrowns Architects/foto Daria Scagliola & Stijn Brakkee 21; 
Gemeente Schiedam 51; Gemeente Tilburg 53; Bart Heemskerk 18; Kees Hummel 36; Wouter Janssen Photography 41; 
Marcel Kastein, De Regie BV 4; Astrid Kepers 26; Knarrenhof Groep 68; De Koornwaard BV/foto Robert Stephens 31; 
Christian van der Kooy 34; Luuk Kramer 9, 42, 45; Krinkels BV 32; Tommy de Lange Fotografie 17; Jannes Linders 6; 
MCM Productions 52; Tycho Merijn 22; NAP (Network of Architects & Planners) 33; Aron Nijs Fotografie 38;  
NL Solarpark de Kwekerij BV 30; Adrienne Norman Fotografie 2; Norbert van Onna 25; Stijn Poelstra 59; Nora Pruim 10;  
Ernst van Raaphorst 5; Thierry Schut 66; Etienne van Sloun 61; Stichting Dorpshuis Oostelbeers 44; Stichting 
Kathedrale basiliek Sint Bavo 29; Stichting Theater a/d Rijn (TAR) 15; Stijlno7/foto Bernadette Zevenhuizen 12;  
TAK Architecten 20; Ronald Tilleman 62, 64, 65; UArchitects/foto Daan Dijkmeijer 39; Dejan Vekic 23;  
Villa Jongerius 60; De Voornse Hoeve 63; Rufus de Vries 7, 50; Jan de Vries Architectuur fotografie 14, 43, 67;  
René de Wit 19, 46, 54; Levien Willemse 48; Woningstichting Domijn 27; Kim Zwarts 1

Stofgoud is een uitgave van het Atelier Rijksbouwmeester naar aanleiding van de Gouden Piramide 2018. 

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsont-
wikkeling. De prijs bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 
en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De winnaar wordt voorgedragen door een onafhankelijke jury onder leiding van de 
Rijksbouwmeester. 

De organisatie van de prijs ligt bij het Atelier Rijksbouwmeester (Nicoline Kok en Saskia Voest). Marlies Huitink van HMG 
maakte een documentaire over de Gouden Piramide 2018. Deze is te vinden via www.goudenpiramide.nl.

Tekst Peter Paul Witsen en Floris Alkemade
Beeldredactie Ingrid Oosterheerd
Tekstcorrectie Els Brinkman
Vormgeving Katja Hilberg
Druk NPN drukkers

Beeldverantwoording (nummers verwijzen naar de pagina’s) 
4CB Ballonvaarten 131; ABN AMRO/foto Pim Hendriksen 132; Aerophoto Schiphol 49; Atelier PRO 57m/o; Arthur Bagen 82; 
Lodewijk Baljon landschapsarchitecten 73ro; Gerard van Beek 96, 97; Beeldwerk.TV 101; Christian Boontjes 128o; Collectie 
DE.GROEN/foto anoniem 143m; Mathijs Cremers 107ro, 109o; DaF-Architecten 115; Jan van Dalen fotografie 95, 98, 99; 
Ossip van Duivenbode 89, 133, 134, 135; Philip Dujardin 108, 109b, 111; Cassander Eeftinck Schattenkerk 145b; Gemeente 
Almere 107b; Kaartgegevens © 2014 Google 81lo; Cor Harteloh Luchtfotografie 137; Bart Heemskerk 138-139, 140;  
Jan-Willem Jansen 57b; Juurlink [+] Geluk 90m, 92o, 93ro; Juurlink [+] Geluk/ J. van ’t Spijker 90lb/r; KAF (Kunstlinie Almere 
Flevoland) 113o; Kenniscentrum 60plus 58m, 59; Christian van der Kooy 125o, 126, 128b, 129; Luuk Kramer 44-45, 47, 51, 52, 
53, 83, 84, 85; MCM Productions 73b, 74, 75b/ro; Ben ter Mull 75lo; Jeroen Musch 93b; NAP (Network of Architects & 
Planners) 119, 121o, 123o; NAP/foto Marcel van der Burg 120, 121b, 122, 123b; NEXIT architecten 143b; Adrienne Norman 
Fotografie 113b, 116b/m, 117b/lo; Chidi Onwuka 90lo, 91b, 93lo; Ingrid Oosterheerd 79, 81b, 127; Hennie Retera 71, 76, 77; 
Jeroen Roest 141; Carla Scholten Linde 65; Sanne Schouwink 110; Studio Kastermans 125b; Ronald Tilleman 55, 58b/o, 60, 
61, 102, 103, 104, 105; Jan de Vries Architectuurfotografie 144, 145o, 146, 147; Alphons Weierink 66; Wikkelhouse/ 
foto Yvonne Witte 116o; WikiHouseNL 117ro; Christiane Wirth 114; René de Wit 91o, 92b; Ivonne Zijp 143o; Kim Zwarts 63, 
67, 68, 69

Foto omslag voor, achter en binnenflappen Patch 22 in Amsterdam, Luuk Kramer

www.goudenpiramide.nl

Het portret van de jury (p. 18) en de portretten van de vijf genomineerde opdrachtgevers (p. 37 – 41) zijn van Harmen de Jong. 
Ze zijn het resultaat van een speciale foto-opdracht verleend door het Atelier Rijksbouwmeester. De foto’s van de jurering 
zijn van Ingrid Oosterheerd (p. 21, 22b, 25, 26, 29, 30, 33) en Saskia Voest (p. 22o).

© 2018, Atelier Rijksbouwmeester (Den Haag) 

De beschrijving en de vermelde gegevens van de gepubliceerde projecten zijn gebaseerd op het materiaal zoals dat door 
de deelnemers aan de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2018, is ingezonden.  
Uitgever, redactie en organisatie zijn niet verantwoordelijk voor later gebleken onjuistheden of foute dan wel onvolledige 
vermelding van gegevens over de projecten van de inzenders.





Toen de kredietcrisis op het dieptepunt  
verkeerde, ontkiemden nieuwe vormen van 
architectuur en gebiedsontwikkeling. 
Opdrachtgevers konden bijzondere ambities 
verwezenlijken, vaak op kleine schaal.  
De resultaten daarvan zijn nu zichtbaar.  
Dit waardevolle, fijnkorrelige stofgoud tekent 
de oogst van de Gouden Piramide in 2018.
 Dit boek presenteert projecten van vijftien 
inspirerende opdrachtgevers, waaronder  
de winnaar Lemniskade Projecten en de vier 
andere genomineerden. Het boek bevat de 
oordelen van de jury en beschrijft het jurerings-
proces. In een persoonlijk essay bepleit 
Rijksbouwmeester en juryvoorzitter  
Floris Alkemade de noodzaak om de  
‘kinderen van de crisis’ te zien en te horen, 
juist nu de bouwprogramma’s weer  
aanzwellen.


