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VERNIEUWING,
VERANDERING
& VERBINDING

De huidige tijd vraagt om innovatieve inzichten en samenwerkingen. Samen

Door samen te werken, met elkaar en met andere organisaties, heeft

met haar partners zorgt NRP voor randvoorwaarden die herontwikkeling

NRP nu een spilfunctie op het gebied van transformatie en renovatie.

en investeringen in bestaand vastgoed aantrekkelijker maken.

NRP heeft met de NRP Academie een eigen opleiding en met NRP FORUM
een eigen platform voor samenwerking. Bovendien worden met de

KRACHTIG NETWERK

NRP Masterprijs de beste en meest innovatieve masterscripties of

De onafhankelijke stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) is

afstudeerontwerpen van de jonge generatie beloond. De kroon op het werk

voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht

is en blijft NRP Gulden Feniks: dé prijs voor gebiedstransformatie,

om samen te werken aan het bevorderen van duurzaam (her)gebruik van

transformatie en renovatie.

de bestaande gebouwde omgeving, door middel van transformatie en
renovatie. NRP heeft haar bestaansrecht bewezen door binnen vijf jaar

SLUIT AAN BIJ NRP

uit te groeien tot een krachtig netwerk met rond de honderd aangesloten

Met jouw bedrijf samen vooroplopen op het gebied van transformatie

bedrijven uit de volle breedte van de vastgoedsector.

en renovatie? Op nrp.nl vind je alle informatie over aansluiten bij NRP, als
partner of begunstiger. Rechtstreeks contact opnemen kan natuurlijk ook:
info@nrp.nl / 06 - 504 376 30 (secretariaat).

NRP OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT
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voorwoord

De bekendmaking van de nominaties voor
NRP Gulden Feniks vormt ieder jaar een
bijzonder moment. De 81 projecten die dit
jaar zijn ingezonden bewijzen andermaal
de grote potentie van bestaand vastgoed.
Het motto van NRP luidt niet voor niets: het
nieuwe vastgoed staat er al. Met de jaarlijkse
uitreiking van de NRP Gulden Feniks prijzen
wil NRP het hergebruik van de gebouwde
omgeving bevorderen door te leren van
vernieuwende en inspirerende projecten.
De ingezonden projecten voorzien gebouwen,
leefomgevingen en daarmee de maatschappij
van nieuwe kwaliteit. Nooit is een succesvolle
transformatie of renovatie het werk van slechts
één partij. Juist bij renovatie en transformatie is
het van belang om alle partijen van het begin
om tafel te hebben. Die verscheidenheid aan
perspectieven biedt mogelijkheden tot een
creatief proces, waarbij je als team verder komt
door je open te stellen voor vernieuwing en
kennis vanuit de andere disciplines.
Een vruchtbaar proces begint echter altijd
met een visie. Zonder visie geen succesvolle
projecten. Vervolgens is er een zekere moed
nodig om die visies tot uitvoer te brengen,
in voor- en in tegenspoed. De winnaars en
nominaties van dit jaar bewijzen hoe dit
leidt tot projecten met een waarde die het
gebouwniveau ontstijgt.

Uitdagingen in de woningbouw

Circulair
Maar daarmee zijn we er nog niet. De markt
worstelt zichtbaar met het toepassen van
circulaire uitgangspunten bij renovaties en
transformaties. De geringe vertegenwoordiging
van circulaire projecten onder de inzendingen
toont aan dat de vastgoedsector nog stappen
moet zetten op dit gebied. Willen we als sector
bijdragen aan de ambitie Nederland Circulair in
2050, dan moeten we vol inzetten op circulair
renoveren en transformeren. Omdat bij renovaties
en transformaties vanaf het begin veel partijen
aan tafel zitten, is het belangrijk de circulaire
economie collectief vorm te geven en kennis op
dit gebied sectorbreed te delen. Het bestuur van
NRP heeft daarom dit jaar circulair renoveren
en transformeren als centraal thema benoemd
binnen de activiteiten van NRP om kennisdeling
en inspiratie te bevorderen. In het dubbelportret
Circulaire Koplopers laten we in dit magazine
inspirerende vernieuwers aan het woord.

Gezamenlijke missie
Het bestuur van NRP is onder de indruk van
alle kwalitatieve en gedurfde projecten die ook
dit jaar zijn ingezonden. NRP Gulden Feniks
blijft daarmee wezenlijk bijdragen aan de
missie van NRP: het gezamenlijk bevorderen
van een duurzaam gebruik van de bestaande
gebouwde omgeving. De NRP partners vormen
een groeiend en professioneel netwerk van
ruim honderd bedrijven en organisaties. Samen

zetten we ons in om kwaliteit, innovatie en
kennis op het gebied van transformatie en
renovatie verder te ontwikkelen.
We zijn trots dat maar liefst negen prominenten
uit het vakgebied ook dit jaar weer hun licht
hebben laten schijnen over de inzendingen en
tot een deskundig oordeel zijn gekomen. Onze
dank aan deze zeer vakkundige jury is groot. Zij
kwamen tot hun oordeel onder de bezielende
leiding van Karin Laglas, die nu aftreedt als
juryvoorzitter. Wij danken Karin voor haar
jarenlange, toegewijde betrokkenheid.
Tenslotte zijn wij ervan overtuigd dat niet
alleen de winnaars en nominaties, maar álle
ingezonden projecten een belangrijke, eigen
bijdrage leveren aan het verder brengen van
het vakgebied. In voorliggend magazine vindt
u deze projecten beschreven en toegelicht,
zodat wij hier allemaal van kunnen leren en
ons voordeel mee kunnen doen ten gunste van
een duurzaam hergebruik van de bestaande
bebouwde omgeving.

Het bestuur van NRP
Frank Bijdendijk (voorzitter)
Hans de Jonge
Roel van de Bilt
Ingrid de Boer
Ronald Dielwart
Sander Dorleijn

Dé grote uitdaging van nu is de gestapelde
woningbouw, zowel corporatie- als particulier
bezit. In de laatste categorie ligt een
belangrijke taak voor de Verenigingen van
Eigenaren (VvE’s). Het stemt het bestuur
van NRP dan ook gelukkig dat VvE Beheer
Amsterdam, een van de grootste in zijn
soort in Nederland, zich onlangs als partner
committeerde aan NRP.
Renovatie en transformatie zijn inmiddels een
vanzelfsprekend en volwaardig onderdeel
van de bouwpraktijk in Nederland. Dat is
verheugend. De markt realiseert zich steeds
beter dat met renovatie en transformatie een
goede businesscase mogelijk is en dat er
bovendien eer valt te behalen aan bijzondere,
authentieke projecten. Door te gebruiken wat
er al is, sluit je aan op het collectieve geheugen
van de samenleving. Bij successen zoals de
A’DAM Toren, Lumière Cinema of het CHVterrein in Veghel is het juist dat hergebruik dat
de cruciale meerwaarde biedt.
NRP Gulden Feniks 2017
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v.l.n.r.: Anne Luijten (directeur), Ronald Dielwart, Roel van de Bilt, Sander Dorleijn, Ingrid de Boer,
Hans de Jonge en Frank Ph. Bijdendijk (voorzitter).
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LEF MAAKT HET VERSCHIL
De 81 inzendingen voor dit jaar hebben
tenminste één kenmerk gemeen: lef. Het lef
om het anders te doen, om het groot of juist
klein te durven maken, om het mooi te maken
en om te kiezen voor verbinding.
De inzendingen en natuurlijk met name de
genomineerde en winnende projecten van dit
jaar laten zien wat goed opdrachtgeverschap
en vakmanschap vermag. Factoren die
onverminderd belangrijk blijven voor geslaagde
renovaties en transformaties. De écht
onderscheidende resultaten worden echter
geboekt dankzij een gezonde dosis lef. Ru Paré
Community is hét voorbeeld van een moedige
club mensen die het verschil maken: zij kozen
ervoor verbinding tussen mensen radicaal
op één te zetten. Ze werden niet voor niets
unaniem verkozen tot winnaar van de extra prijs
Low Budget, High Impact.

Echte meerwaarde
Elk jaar alle inzendingen bekijken en daar samen
met een groep topprofessionals op mogen
reflecteren, heeft me veel plezier gebracht en
een verrijking van mijn vak betekend. Toen
ik begon als juryvoorzitter zagen we veel
plannen die nog pre-crisis ontwikkeld waren. De
laatste jaren zien we juist projecten die door
de crisis heen ontwikkeld zijn. Met name voor
gebiedstransformatie zie je dat dit best af en toe
heel taai is geweest. Juist dan is het belang van
vakmanschap, goed opdrachtgeverschap en lef
groter dan ooit.
Ik neem dit jaar afscheid als juryvoorzitter.
De afgelopen zes jaar heb ik enorm genoten
van de mooie taak om alle verschillende
invalshoeken die in deze breed opgezette
jury vertegenwoordigd zijn te kanaliseren. Die
uiteenlopende perspectieven, ervaringen en

expertises van de juryleden leiden tot echte
meerwaarde. We beoordelen projecten uiteraard
op goed vakmanschap en een aantal andere
basiskwaliteiten, maar de uiteindelijke winnaars
kiezen we met name op basis van het criterium
sublimatie. Met andere woorden: waar is het
gelukt om door renovatie of transformatie een
gebouw of gebied boven zichzelf uit te laten
stijgen. Dat gaat allang niet meer over (alleen)
mooi of lelijk, maar over voorbeeldstellend.
Ik geef het stokje door, in het volste vertrouwen
dat u als inzender de komende jaren nog veel
subliems in petto heeft voor de jury van NRP
Gulden Feniks.
Tot ziens!

Karin Laglas
juryvoorzitter NRP Gulden Feniks

Bovenste rij, v.l.n.r.: Harry Abels, Jack Hock en Ulrich Knaack.
Onderste rij, v.l.n.r.: Marlon Huysmans, Peter de Winter, Karin Laglas, Jaap van Rhijn en Esther Agricola.
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Juryrapport

Transformatie
A’DAM Toren
Het gebied rondom de voormalige Shell-toren
lag lange tijd plat. Dat deze plek potentie had
was duidelijk, maar langdurige besluitvorming
en de crisis zorgden ervoor dat het een locatie
werd met meer vragen dan oplossingen.
Nu is er, dankzij zowel een tender van de
gemeente als het lef van drie Amsterdamse
muziekondernemers (die hiervoor hun
spaarrekening plunderden), een creatief
concept ontwikkeld dat jong en gevestigd
dynamisch muziektalent samenbrengt op één
plek: de A’DAM Toren. En dat is zowel goed
voor de muziekindustrie als voor de stad.
De A’DAM Toren is nergens een gelikte of te
gepolijste toestand geworden, maar heeft
nog een klein beetje dat rauwe en ‘niet-affige’
en dat is goed voor de ontwikkeling van het
gebied, meent de jury. Anderzijds wordt er wel
gediscussieerd of deze ruwe architectonische
aanpak getuigt van een doordacht concept
dat wel te gemakkelijk of te eenvoudig is
ingevuld. Men zou vragen kunnen stellen bij
de te krappe en te weinig representatieve
wijze waarop de entree van een dergelijk groot
gebouw gestalte is gegeven. Het gebied ligt
op een prachtige plek aan IJ en was voorheen
volstrekt ontoegankelijk. Alleen al het feit dat
het gebied nu ontsloten is voor zowel toeristen
als ondernemers en Amsterdammers, maakt dat

deze transformatie geslaagd is. Over ‘de ‘kroon’
is veel te doen geweest. De eerste ontwerpen
riepen discussie op of vond men niet gelukt.
De kroon die nu de toren siert, is weliswaar
‘zwaar’ maar uiteindelijk passend. Een ander
punt dat spannend was, was het lichtplan. In de
voormalige Shell-toren ging om vijf uur het licht
uit, wat maakte dat het gebied zich ’s avonds
en ’s nachts in duister hulde. In de A’DAM Toren
is het licht 24/7 aan. De vraag was welk effect
dát op de omgeving had. Wat gebeurt er als het
licht nooit uitgaat? In de optiek van de jury is
dit goed uitgepakt en brengt het de klok rond
leven in de brouwerij. De toren is dankzij de
goed vormgegeven en uitstekend uitgevoerde
gevelbekleding en de oversized ramen van de
loft grafisch dik in orde. Een lichtend landmark
en beslist geen ‘neonbak’ die uitsluitend zijn
eigen kwaliteiten staat te verkondigen.
Interessant is ook dat het pand en passant ook
aan internationale branding doet. Nederland
is over de hele wereld bekend om zijn (dance)
muziek. Door deze activiteit in AmsterdamNoord te concentreren geeft dit exportproduct
van Hollandse bodem een visitekaartje af van
formaat. En zelfs als de muziekindustrie over
een aantal jaar niet hip en trending meer zou
zijn, dan is het transformatieconcept zo goed
en het merk A’DAM zo sterk dat een andere
tak van industrie er als vanzelfsprekend
kan neerstrijken.

Een vraag die ter sprake kwam, was of de
A’DAM Toren zijn schaduw vooruitwerpt als
het erom gaat hoe gebouwen in de toekomst
gebruikt gaan worden. De jury vindt unaniem
dat de transformatie van de voormalige
Shell-toren een aansprekend voorbeeld is
van hoe je met doortastende initiatieven
meerwaarde kunt geven aan een bestaand
gebouw op een bestaande plek. Dankzij de
transformatie is een min of meer anonieme,
maar voor toeristen, inwoners en jonge
ondernemers ontoegankelijke plek aan de
overkant van het IJ veranderd in a place to be.
De plek kreeg in economische zin veel meer
betekenis en de gesloten hoofdzetel van een
aardoliemaatschappij veranderde in een vrij
toegankelijke landmark dat aan AmsterdamNoord meer betekenis geeft voor de stad
als geheel.
De jury constateert dat je het gebouw en de
plek kunt zien als een geschenk op zichzelf,
maar dat dát gegeven geen garantie is voor
succes. Je kunt een dergelijke plek ook
marktconform inrichten met een hotel of een
kantoor en daardoor de potentie van de locatie
onvoldoende benutten. Dat is hier nadrukkelijk
niet gedaan. De A’DAM Toren is volgens de
jury een aansprekend voorbeeld van hoe je
op een prominente plek in een stad op een
uitmuntende manier de kansen kunt pakken
die er liggen. Dat maakt dat A’DAM Toren wint
in de categorie Transformatie.

Lumière Cinema
De transformatie van de vervallen gebouwen
op het Sphinx-terrein is mooi en goed gedaan,
maar er zijn ook een paar kansen blijven
liggen. Zo vindt de jury het stenen blok aan
de buitenkant – de voormalige spoorbogen
– minder geslaagd. Hier lag een kans om een
concrete referentie aan het verleden op te
nemen die de leesbaarheid van de plek had
kunnen versterken. Dat had JHK Architecten op
een elegantere manier in het ontwerp kunnen
opnemen, vindt de jury. De groene ruimtes
met toiletten worden door de jury verfijnd,
mooi en prettig gevonden. Bij een gebouw met
dergelijke afmetingen en imposante ruimtes
krijg je als architect heel veel cadeau, zegt een
van de juryleden. Over de bioscoopzalen die
de architect in de ruimtes plaatsten, verschilt de
jury van mening. De een noemt ze veel minder
sculpturaal dan het gebouw zelf, de ander
ervaart Lumière juist als een heel aangenaam
plek en merkt op dat je als bezoeker, juist
door de eenvoud en de terughoudendheid
NRP Gulden Feniks 2017
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van ‘de doosjes’, de rest van de constructie
en de huid van het gebouw kunt ervaren. De
akoestische bekleding van houten latten aan
de buitenkant van de dozen en de manier
waarop de zaalnummers in het lattenwerk zijn
opgenomen, werden unaniem geprezen. Al
met al worden de bioscoopzalen zorgvuldig en
mooi gedetailleerd gevonden, maar hadden ze
misschien net ietwat spannender vormgegeven
mogen worden. Het winnende ontwerp toonde
in haar aanzet een veelbelovend spanningsveld
tussen bestaande ruimte en inbouwvolume.
Dat oogt ter plekke minder uitdagend dan in
de tekeningen.
De kathedraal is een fantastisch mooie ruimte,
maar het interieur van het restaurant wordt
als typisch van deze tijd ervaren, waarbij
het de vraag is of deze mengeling van
brocante en modern design niet al teveel is
toegepast om nog iets toe te voegen. Dat veel
bioscoopcomplexen een huiskamer hebben,
is een bestaand gegeven. Jammer dat de
inrichting niet net zo monumentaal en tijdloos is
uitgevoerd als de Kathedraal zelf.
Het besluit van de gemeente om dit monument
te behouden en in zijn oude grandeur te
herstellen, is volgens de jury een goede
beslissing geweest. De ontwikkeling van Het
Bassin wordt met deze ingreep goed afgerond.
De architect die zij voor deze transformatie
selecteerde, beschikt volgens de jury over
bijzondere talenten en dat is overal in het
gebouw terug te zien. De indruk is ontstaan
dat de gemeente als opdrachtgever te
veel de nadruk heeft gelegd op risicoloze
procesbegeleiding en te weinig aandacht had
voor de inhoudelijke bezieling die nodig is
bij een opdrachtgever om te excelleren met
een project. Ondanks deze aantekening is de
transformatie zo goed gedaan dat Lumière
Cinema door de jury genomineerd wordt in de
Categorie Transformatie.

Mensen kunnen er terecht voor werk, sport,
evenementen of een bijzondere lunch of
diner. Van de pleinen in het gebouw tot het
openbare park op het dak, het concept van
‘een gebouw als stad’ is consequent en goed
doorgevoerd, meent de jury. Indrukwekkend
hoe met ongelooflijk bescheiden middelen zo
veel bereikt is.
De architect heeft veel materialen en
bouwkundige elementen hergebruikt. Een
belangrijke ingreep is de nieuwe entree, waarbij
het voorterrein een verblijfs- en ontmoetingsplek
geworden is. De voormalige installatieruimte
van IBM transformeerde tot restaurant en is
omringd door een groen dakpark en moestuin.
Opvallend zijn de grote industriële schuifdeuren,
scheepscontainers, Trabantjes, kippen en, bij
wijze van bloempotten, badkuipen. Als kritische
noot wil de jury aantekenen dat in 2023
minimaal label C verplicht is; de uitbaters zullen
moeten investeren om het pand energiezuiniger
en bruikbaar te houden.

B.Amsterdam

De jury merkt op dat in Nieuw-West een enorme
slag gemaakt is vergeleken met de wijze
waarop ten opzichte van hoe broedplaatsen
ooit begonnen. Op die plekken voerden
eenvoud en veel ‘zelf doen’ de boventoon.
Over B.Amsterdam is wat dát betreft veel
beter nagedacht. Een goed voorbeeld is de
ballotagecommissie die startende ondernemers
uitvraagt over wat hun bedrijf toevoegt aan
de reeds zittende bedrijven. Bij de meer
conventionele broedplaatsen ging het vooral
om mensen met dezelfde soort ideeën bij
elkaar brengen; creatief en apart zijn volstond.
Hier is dat beter aangepakt. Omdat er ballotage
is, gaat ondernemen in B.Amsterdam over veel
meer dan een lifestyle alleen. Het is een soort
campus binnen een gebouw. Je moet aantonen
wat je toegevoegde waarde is anders kom je
niet binnen. B.Amsterdam is daarmee in de
optiek van de jury veel meer dan een tijdelijke
oplossing voor leegstaand pand.

B.Amsterdam telt vijf verdiepingen die
getransformeerd werden tot een dynamische
wereld ofwel: een community met een
dak erop. De architect vertelt dat hij zich
eigenlijk meer stedenbouwkundige voelt en
het gebouw voelt als ‘stad’ heeft benaderd.
En dat, zo beaamt de jury, is meer dan een
promotiepraatje. Wat B.Amsterdam bijzonder
maakt, is dat het gebouw – net als een echte
stad – verschillende functies telt die ook nog
eens organisch groeien en zich ontwikkelen.

Financieel zit het ook goed. Een rekensom
leert dat B.Amsterdam qua omzet per vierkante
meter op Zuidas huurniveau zit. Dat komt onder
meer door de meeting- en eventspaces die
er zijn ondergebracht en is volgens de jury in
lijn met hoe werk zich ontwikkelt: enerzijds
bureauwerk, maar ook steeds meer informeel
vergaderen en ontmoeten. Daarom is het een
interessant operationeel model voor andere
leeftijdscategorieën en andere type bedrijven.
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Een financieel duurzaam businessmodel voor
een leegstaand pand bereik je niet enkel met
hip en gezellig. Eigenaren van leegstaande
kantoren kunnen ervan leren dat je in de
directe omgeving moet kijken naar welke
communities er zijn en wat die ondernemende
mensen nodig hebben. Vastgoed wordt
‘losgoed’ en exploitatiegedreven. Zo zie je in
London dat white collar communities hun intrek
nemen in dergelijke panden. Wat je hier ziet, is
dat verschillende (techno)bedrijven bereid zijn
dezelfde ruimte met elkaar te delen. Dat signaal
heeft de initiatiefnemer goed begrepen. Men
werkt er zelfstandig, maar weet de onderlinge
synergie ook te waarderen en maakt er
gebruik van. B.Amsterdam is volgens de jury
allang geen ‘tijdelijk dingetje’ meer, maar een
initiatief met een lange adem. Flexibiliteit,
dynamiek en soepel inspelen op de steeds
sneller veranderende markt heeft niets aan
statische ingerichte kantoren. Ook wat dat
betreft speelt B.Amsterdam goed in op de eisen
van de tijd en de behoeftes van (startende)
ondernemers. B. Amsterdam logenstraft ook de
aanname dat succesvol ondernemen alleen in
binnenstedelijke pandjes gaat met Starbucks
om de hoek.
In B.Amsterdam wordt gewerkt vanuit het
idee van nabijheid; je moet elkaar snel
kunnen vinden. In een gebouw op een
oud bedrijventerrein kan je dus ook een
stedenbouwkundige ontwikkeling laten
plaatsvinden. Wat hier tot stand komt, is
economisch echt interessant. Het is gelukt
omdat er een opdrachtgever achter staat
die vanuit een heldere visie en een goed
uitgewerkt concept aan de slag ging. Hij deed
geen enkele concessie, maar hield vast aan
het concept. Dat is de kracht van dit verhaal.
Wat de jury zich wel afvraagt, is of een dergelijk
concept in elk leegstaand pand zal lukken.
Waarschijnlijk niet. Het oude IBM-kantoor was
qua maatvoering een cadeautje. En ook niet
elk type ondernemer zal zich er senang voelen;
het is er toch een rommeltje. Maar dat maakt
niet uit. Niemand hoeft zich in B.Amsterdam
voorgoed te vestigen. Het is een onderkomen
voor ondernemers die bewust kiezen voor
onderlinge gelijkheid, statusvrijheid, de
deeleconomie en hergebruik en daar hoort
op dit moment het soort esthetica bij dat
B.Amsterdam in zich draagt.
Deze plek laat zien hoe bedrijven en
ondernemingen in een kenniseconomie
functioneren. B.Amsterdam staat min
NRP Gulden Feniks 2017
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of meer model voor hoe we stads- en
gebouwontwikkeling moeten gaan aanpakken.
Wat dat betreft is B.Amsterdam een leerzaam
project. Het gaat de architectuur voorbij, wat
zeggen wil dat het gebouw er op deze plek
fysiek minder toe doet. De programmering,
daar gaat het om en de rol van de ontwerper
verandert mee met deze trend. Interessante
vraag is wat de markt straks gaat doen als
alle lege kantoren op zijn. Kan een dergelijk
concept ook in nieuwbouw gerealiseerd
worden? De tijd zal het leren. Het is ook
mogelijk dat dezelfde concepten gerealiseerd
worden met een minder ruwe, meer ontworpen
interieurs. Los hiervan wordt B.Amsterdam
door de jury unaniem genomineerd in de
categorie Transformatie.

W Hotel Bank
Na bezichtiging heeft de jury de indruk dat
W.Hotel en X.BANK konden beschikken over
een meer dan riant transformatiebudget. Dat
geld is echter beslist niet kwistig over de balk
gesmeten. Dat is aan werkelijk alles in het
interieur af te lezen. En het maakt niet uit of
je de entree van de buitenkant ziet of de hal
bij de ingang bewondert, een kijkje neemt
in de eetzaal in de voormalige bankhal of
de glazen kap die er boven hangt aangaapt
of de monumentale trap neemt. Overal zie
je aan af dat hier sprake geweest is van
onversneden herstelkunst. Vakmanschap voert
de boventoon. Compliment aan de architect,
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zegt de jury. Hij liet met deze complexe
transformatie zien dat hij op meerdere borden
tegelijk kan schaken.
De stad kreeg door deze transformatie
publiekelijk toegankelijk ruimtes terug waarvan
het gros van de Amsterdammers waarschijnlijk
niet eens wist dat ze bestonden. Het is goed
dat Amsterdam ook dit soort luxueuze hotels
binnen haar grenzen heeft, meent de jury.
Het voegt iets toe aan de bovenkant van de
toeristenmarkt. Die moet je óók niet vergeten
in je stedelijk weefsel. Bewoners en bezoekers
die kiezen voor het topsegment zien hun
wensen en behoeftes ook graag verhoord;
B&B’s en hotelletjes in het middensegment
zijn er meer dan voldoende. Een andere
aanwinst voor de stad vindt de jury de XBANK.
Het getuigt van lef om op zo’n locatie creatief
ontwerptalent de ruimte te geven, al gebied de
eerlijkheid te zeggen dat de prijskaartjes aan de
uitgestalde waar grotendeels verraden dat men
ook hier mikt op het hogere segment. Maar dat
is goed, aldus de jury: een stad als Amsterdam
heeft ook behoefte aan goede, verfrissende
winkels in het chique segment. Niet iedereen
wil shoppen in de PC. Hooftstraat, zegt de jury
over de XBANK.
Als je alles in ogenschouw neemt op en
daarbij rekening houdt met op welk (uitgaans)
publiek W Hotel Bank en XBANK mikt, dan
kan je niet anders dan constateren dat hier
sprake is van een geslaagde transformatie.

Beter dan dit lijkt het niet te kunnen. Toch
constateert de jury enige spanning tussen het
bestaande gebouw, de corporate identity en
de hand van de architect. Misschien was er
voor het laatst genoemde te weinig ruimte.
Het geheel komt wat zwaar en donker over.
Een beetje luchtigheid als contrast met het
serieuze verleden als gesloten bankgebouw
was welkom geweest. De jury vermoedt dat
dit de nagestreefde stijl is, zodat dit geenszins
neerkomt op een diskwalificatie van de
architect. Deze optelsom van kwaliteiten
maakt dat met de transformatie een gebouw
is teruggegeven aan de stad en aan de
Amsterdammers, en dat maakt dat W
Hotel Bank genomineerd is in de
categorie Transformatie.

Renovatie
Tandheelkunde, Radboud
Universiteit
Wat Inbo bij de renovatie van Tandheelkunde
gedaan heeft, is buitengewoon knap: echt
vakmanschap. Prachtig dat je brutalistische
betonarchitectuur zo weet aan te pakken.
De jury zegt dat je in alle aspecten van deze
renovatie ziet, dat er een opdrachtgever achter
zat die heel goed heeft nagedacht over wat
hij wilde bereiken en welke cultuur hij met de
renovatie van de faculteit wilde neerzetten.
Mooi ook dat de architect die tekende voor de
renovatie eerst dwars tegen de vraag inging
en met een plan kwam dat het oorspronkelijke
plan van eisen volkomen negeerde. Daar is lef
voor nodig van beide kanten. Opdrachtgever
en architect hebben elkaar spel en tegenspel
gegeven, wat tot meerwaarde in het
eindresultaat heeft geleid. Dat zie je, dat voel
je. Constructieve wrijving geeft glans – je
moet elkaar af en toe durven tegenspreken,
vindt ook de jury - en zo zou het eigenlijk altijd
moeten gaan bij renoveren. Bepalend is hier
de wijze waarop de architect laat zien zijn
vak architectonisch en bouwkundig volledig
te beheersen. Er is hier gewerkt met begrip
voor het oorspronkelijke ontwerp en inzicht
in de wijze waarop de bestaande kwaliteit
van het gebouw kon worden gebruikt. Er zijn
verrassende ruimtelijke ingrepen gedaan. Zo
is er een prachtige ontvangsthal ontstaan:
licht, ruimtelijk en mooi aangesloten op de
bestaande hoogbouw. Je kunt je afvragen, zegt
een van de juryleden, of het gebruik van hout in
het Atrium deze ruimte niet net iets warmer en
minder steriel had gemaakt.
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Heel mooi werk van Inbo, is een zin die
meermaals valt in het juryoverleg. Mooi
wijst in dit verband ook naar het respect dat
Inbo aan de dag legde voor de architect die
Tandheelkunde uitvoerde in de oorspronkelijke
betonarchitectuur. De jury noemt de
basiskwaliteit van het oorspronkelijke gebouw
een geschenk. De betonnen schijven met die
richels erin: geweldig mooi. Alles tijdens de
renovatie is goed geadresseerd. Het atrium,
de materialisering van de vernieuwde gevel,
de manier waarop het gesloten volume dat
het gebouw eerst was geopend is, de manier
waarop het daglicht naar binnen komt, de
slimme manier waarop in de ruimtes in het
midden functies zijn ondergebracht die het
zonder direct daglicht kunnen stellen, de
relatie tussen het vernieuwde gebouw en zijn
omgeving; alles is met zorg en oog voor
detail uitgevoerd.
De opdrachtgever wilde van Tandheelkunde
een vriendelijk en toegankelijk gebouw maken,
waar bezoekers vrijwel vanzelfsprekend hun
weg vinden naar hun behandelaar of specialist.
Dat is gelukt. Het gebouw is functioneel, helder
en verzorgd. Bezoekers komen hier onder
behandeling van studenten Tandheelkunde,
dan moet een omgeving vertrouwen
uitstralen. Dat heeft Inbo goed begrepen en
vertaald in materiaalkeuze, kleurstelling en
bewegwijzering. Hoe verder je het gebouw
inloopt, hoe beter je snapt hoe dat werkt:
vertrouwen uitstralen. Het gaat nergens om
chique, maar om kwaliteit en vertrouwen.
Het interieur straalt uit dat je te maken hebt
met goed opgeleide professionals die weten
wat ze doen: goed opgeruimd, overzichtelijk,
toegankelijk. Het oude Tandheelkunde was
een in zichzelf gekeerd volume; somber,
donker, hiërarchisch en ontoegankelijk, met
een bijbehorende stijl van besturen. Door de
ingrijpende renovatie toont het gebouw zich nu
als een open ‘lichtvoetige’ instelling waar je niet
alleen gemakkelijk naar binnen loopt, maar waar
– dankzij de renovatie, aldus de opdrachtgever
– ook de stijl van besturen een stuk helderder is
geworden. Dat is een prestatie van formaat.
De renovatie van de Nijmeegse faculteit
is in de ogen van de jury een voorbeeld
van een opdrachtgever die weet wat hij wil
en een schoolvoorbeeld van ouderwets
architectenvakmanschap. In Nijmegen is met
de renovatie van Tandheelkunde iets extra’s
aan de stad en de plek toegevoegd in plaats
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van dat er alleen iets is behouden. Wat er nu
in Nijmegen staat, is veel beter dan wat er
stond. Prima, maar als je als ontwerper in
samenspraak met een opdrachtgever met
inzet van architectuur een bedrijfscultuur kunt
bewerkstelligen, dan heb je te maken met
een bovengemiddeld project. Deze optelsom
van kwaliteiten, maakt dat Tandheelkunde
winnaar is in de categorie Renovatie.

Flat met toekomst
Wat de jury zonder meer charmant vindt
aan de Nul op de Meter (NOM) renovatie
van de Intervam portiekflat in het Utrechtse
Overvecht, is de manier waarop deze
renovatie is aangepakt. Renoveren en dus
isoleren van bestaande portiekflats uit de
jaren zestig, zeventig en tachtig komt in negen
(misschien zelfs tien) op de tien gevallen neer
op een complete transformatie van de schil.
Dat wordt ook wel een ‘theemutsattitude’
genoemd, weet een van de juryleden. Niets
van het oorspronkelijke uiterlijk blijft dan
gehandhaafd. Vaak kan dat geen kwaad omdat
dergelijke panden geen al te hoogdravende
architectonische kwaliteiten hadden. Dikwijls
is ook het oorspronkelijke uiterlijk al grondig
verknoeid met kunststof kozijnen.
Maar de renovatie zoals die door de
VIOS Bouwgroep in opdracht van
woningbouwvereniging Mitros is uitgevoerd,
laat volgens de jury zien dat het wel degelijk
zinvol is stil te staan bij de oorspronkelijke
kwaliteit van een flatgebouw. Intervam
portiekflats gaan misschien dan niet de
geschiedenisboeken in als monumenten, ze
hebben wel degelijk een architectonische
kwaliteit die de moeite van het bewaren waard
is. VIOS nam de buitenkant onder handen
met bescheiden middelen én respect voor het
oorspronkelijk ontwerp. Dat resulteerde in een
beschaafd gebouw zonder kapsones dat, als
ook de andere flats zo worden aangepakt, een
wijk kan opleveren waarin het goed wonen is.
Los van deze kwaliteit noemt de jury de
renovatie een buitengewoon kostbare
aangelegenheid. Zowat 75.000 euro per
woning is beslist geen kleinigheid. Zeker als
je bedenkt dat voor dat bedrag de binnenkant
niet grondig onder handen genomen werd.
En dan mag het in Overvecht gaan om een
kleinschalige renovatie van acht eenheden,
de jury vraagt zich af of bij opschaling naar
een veelvoud hiervan de prijs per eenheid
significant omlaag kan. De woningen zijn

losgekoppeld van gas en geheel elektrisch.
Alle benodigde energie voor verwarmen,
koelen, ventileren en gebruik van apparaten
wordt door het gebouw zelf opgewekt. Het
idee van bestaande technologie toepassen
om de energiebehoefte van flats te reduceren,
kan rekenen op bijval van de jury, maar de
vraag blijft of Nul op de Meter zinvol is. De
term wekt een suggestie die niet of nauwelijks
waargemaakt kan worden. Wellicht kan een iets
minder rigide regime evenveel opleveren. De
flats zien er goed uit, maar met een iets minder
geavanceerde en dus veel voordeliger aanpak,
zijn ook goede resultaten te bereiken, meent de
jury. NOM is voor de flats in Overvecht wellicht
teveel van het goede. Het lijkt wijs om op zoek
te gaan naar ander methodes. Er moet wel
steeds een goede afweging worden gemaakt
of een zeer dure renovatie opweegt tegen het
bouwen van een nieuwe woning.
Er is in Overvecht gekozen om eerst een pilot
te realiseren van acht woningen (één portiek)
om na een jaar monitoring over te gaan tot de
volledige renovatie van de flat. Dat lijkt de jury
een bijzonder wijs besluit. Daar komt bij dat de
flats in Overvecht van zichzelf architectonische
kwaliteiten hebben die het behouden waard
zijn. Het is zonder meer heldhaftig dat Mitros
voor behoud van die uiterlijke kwaliteit gekozen
heeft. Flat met Toekomst wordt dan ook
genomineerd in de Categorie Renovatie.

De Alliantie HQ
Om daglicht tot diep in het gebouw te
brengen, zijn op strategische plekken gaten
in de betonconstructie (in de vloeren en de
wanden) van het nieuwe hoofdkantoor van
de Alliantie gezaagd. En dan, zegt een van de
juryleden, heb je geluk als opdrachtgever dat
de betonconstructie door de toenmalige Philips
ingenieurs zwaar werd overgedimensioneerd.
Dat geeft nogal wat vormgevingsvrijheid en
daarvan heeft Studioninedots volop gebruik
gemaakt. Niet alleen kreeg door het zaagwerk
daglicht vrij spel binnen de constructie, het
zorgt ook voor de nodige zichtlijnen dwars
door het gebouw heen zonder het karakter
van de robuuste betonconstructie aan te
tasten. Sterker nog, de gaten benadrukken de
kwaliteit van de bestaande betonconstructie,
meent de jury, en de ingrepen zorgen voor
een spectaculaire vide van vier verdiepingen
en een levendig hart met veel daglicht dat de
verschillende afdelingen verbindt.
De Alliantie kocht het terrein in het verleden voor
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een naar de huidige maatstaven laag bedrag.
Toch bleek het niet eenvoudig er een goede
businesscase van te maken met (nieuwbouw)
woningen. Wat de corporatie gedaan lijkt te
hebben, is bezuinigen op eigen huisvesting
door het hoofdkantoor onder te brengen op het
Lucentterrein. Een goede beslissing, denkt de
jury. De jury kan zich levendig voorstellen dat het
prettig werken is in het nieuwe hoofdkantoor. De
suggestie dat er een nieuwe stedenbouwkundige
as is ontstaan via een wandeling door de entree
van het gebouw wordt door de jury als erg
ambitieus gezien. Het gebouw wordt zowel van
buiten als van binnen gewaardeerd. Knap dat je
van een eenvoudig functioneel gebouw zoiets
moois kunt maken. Zagen in betonconstructies
is niet nieuw, maar de ingrepen zijn hier met
oog voor detail en met vakmanschap gedaan.
Er is in dit kantoor op een mooie manier plaats
voor het nieuwe werken. De Alliantie is in de
ogen van de jury een goed voorbeeld van de
inzet dat je een saai, ouderwets kantoorgebouw
niet zomaar hoeft af te schrijven. Het was een
gebouw zonder entree en die ingang is nu
nadrukkelijk aanwezig. Deze transformatie is
goed uitgevoerd en daarom wordt de Alliantie
genomineerd in de categorie Renovatie.

Het Breed
Overal in het land bevinden zich op verborgen
plaatsen architectonische pareltjes die slechts
bij een kleine groep liefhebbers bekend zijn.
Het Breed lijkt hiervan een goed voorbeeld:
een groot en belangrijk project dat van zichzelf
alle denkbare monumentale kwaliteiten in zich
verenigd. Een buitengewoon mooi complex, dat
staat voor de jury geen moment ter discussie.
Met name van de kleine woningen in Het
Breed kan je nog wat leren als het gaat over
een optimale plattegrond maken. Ook in deze
tijd. Dat dit monument ook na de renovatie
zijn oorspronkelijke vorm behouden moest,
stond van meet af aan vast. De gevels zijn
verduurzaamd in de geest van Van Gool. Ze
zijn nieuw en anders dan de bestaande, maar
passen goed in het architectonische beeld.
De renovatieopdracht was buitengewoon lastig.
Het Plan van Gool bezit grote architectonische
kwaliteiten. Als je daarmee niet respectvol en
weloverwogen aan de slag gaat, kan je de
boel grondig verknoeien. Het valt dan ook
hogelijk te prijzen dat de 1.138 woningen en
40 atelier/bedrijfsruimtes met behoud van de
kenmerkende architectuur gerenoveerd werden.
Wie tussen de flatgebouwen doorloopt, ervaart
zelf hoezeer de gevels en galerijen aan kwaliteit
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wonnen door deze opknapbeurt. Met een beetje
goede wil, kan je de gebouwen weer zien als
door de ogen van de eerste bewoners. Dat vindt
de jury een prestatie van formaat.
De open trappenhuizen werden als te
onveilig ervaren. De Architekten Cie sloot
de trappenhuizen af met glas en plaatsten
gesloten toegangsgebouwtjes (met camera’s)
bij de ingang. De entree-units zijn reversibel
uitgevoerd en kunnen dus weggehaald worden
als dat nodig mocht zijn. Deze ingreep heeft
voor een aanzienlijke verbetering van de
leefbaarheid in het complex gezorgd. Maar de
werkzaamheden waren niet alleen cosmetisch.
Ook aan duurzaamheid is gedacht. Dat is
nog knap ingewikkeld als je de buiten- noch
de binnenkant kunt inpakken. In de flats
werd nieuwe verwarming aangelegd en een
isolerende pui zonder het oorspronkelijke beeld
te verstoren. Het gehele complex stoot na de
ingreep vijftig procent minder CO2 uit en dat is
best knap voor een complex met monumentale
kwaliteiten, vindt de jury.
Unaniem vindt de jury dat de renovatie van Het
Breed door de Architekten Cie zeer zorgvuldig
is gedaan. Belangrijkste argument daarbij is
dat je de kwaliteit en de schoonheid van het
oorspronkelijke ontwerp ook ná de renovatie
gehandhaafd bleef. Het spannendste deel van
de opgaaf, aldus een jurylid, was zonder twijfel
het maken van de halletjes bij de ingang, omdat
je dat eigenlijk nooit goed kunt doen. Maar het
is goed gedaan zo, veel alternatieven zijn er
niet en je kunt ze bovendien weghalen als
het moet.
Als de energetische kwaliteiten van Het
Breed ter sprake komen, dan heeft de Cie het
maximaal mogelijke uit het gebouw gehaald.
En dat is de kracht van deze renovatie: het hele
plan van aanpak is ontworpen en uitgevoerd
met respect voor het originele ontwerp. Goed
dat het op deze manier aangepakt is. Ook de
functionele kwaliteit van de plattegronden is
goed bewaard. Er is sprake van ruime, luxe
woningen met veel licht en dat is heel
wat waard.
Een ander jurylid kende het gebouw niet
vanuit zijn oorspronkelijke ontwerp en werd
aangenaam verrast dat Van Gool galerijen
zo breed als straten heeft bedacht. Dat dát
nooit is teruggekomen in andere ontwerpen
verbaast haar. Goed dat de galerijen breed
zijn gebleven. Weer een ander jurylid vraagt
zich af of we hier wel van doen hebben met

een renovatie. Het project is zo fantastisch
uitgevoerd, dat je het ook ‘monumentenzorg’
mag noemen. Zorg dus voor een monument
dat meer dan terecht behouden bleef (Het
Breed is volgend jaar vijftig jaar oud en kan
dan een officieel monument worden). Je had
het op zoveel manieren kunnen verpesten,
desnoods met valide argumenten. Daar is dus
niet voor gekozen, maar voor een restauratieve
renovatie. Het Breed is dankzij deze optelsom
van kwaliteiten genomineerd in de
categorie Renovatie.

Gebiedstransformatie
Nijmegen omarmt de Waal
De jury is over de hele linie buitengewoon
enthousiast over wat er aan de Nijmeegse
Waaloever tot stand is gebracht. De
maatschappelijke impact van Nijmegen omarmt
de Waal is enorm, vindt de jury. Vroeger
stroomde de rivier rustig door de uiterwaarden
en dankzij de ingrepen van de afgelopen jaren
ontstond er in het hart van de stad een prachtig
recreatiegebied dat ’s zomers stadsbewoners
zowel als recreanten uit de wijde omtrek naar
Nijmegen lokt. Er is op een goede manier van
de nood – ruimte geven aan de rivier – een
deugd gemaakt.
Wat van meet af aan in Nijmegen gedaan is, is
het betrekken van een aantal architecten bij
het project en dat is aan de ontwerpkwaliteit
van de verschillende bruggen in het gebied
goed af te lezen. Intensief en vanuit een helder
idee samenwerken, goed luisteren naar wat
de stadsbewoners willen en hun ideeën bij de
planvorming betrekken, het loont, aldus de
jury. Wat er in Nijmegen tot stand gebracht is
– en dan doelt de jury op de architectonische
bruggen en het eiland met zijn woningen die
onderdeel uitmaken van de nevengeul en dus
het recreatiegebied – daar kunnen andere
gemeentes een voorbeeld aan nemen. Als je
gebiedsontwikkeling aan de universiteit wilt
doceren, zegt een van de juryleden, dan kan
je met een gerust hart colleges over
Nijmegen geven.
De gebiedstransformatie geeft aan dit deel
van de stad buitengewone esthetische en
ruimtelijke kwaliteiten. Nijmegen had al
zijn Kronenburgpark en ‘groene long’ het
Goffertpark. ‘Nijmegen omarmt de Waal’ sluit
volgens de jury mooi aan op deze traditie. De
grote betrokkenheid van architecten en andere
doortastende plannenmakers voorkwam
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dat ‘Nijmegen omarmt de Waal’ uitpakte
als een serie fantasieloze civieltechnische
ingrepen, zegt een ander jurylid. Als het aan
Rijkswaterstaat had gelegen, dan was de rivier
voorzien van een betonnen dam met een soort
haakse hoek voor waterafvoer. Gelukkig zijn er
in Nijmegen creatievere geesten aan de slag
gegaan. Er werd op een slimme manier gebruik
gemaakt van de nevengeul die er deels al lag
waardoor er een soort eiland ontstond in de
luwte waarvan het nu goed recreëren is. Ook
de natuur kreeg er de ruimte en dat maakt dit
project een goed voorbeeld van wat je kunt
bereiken met optimale samenwerking.
Maar er zijn ook punten van kritiek. Over
het hoge appartementsgebouw aan de
andere oever is de jury stomverbaasd: wat
doet dit hier? De jury zet vraagtekens bij de
gebiedsontwikkeling aan de kant van Lent.
Wat is het economisch profiel van Nijmegen
en waarom zou je aan de kant van Lent zo’n
grote gebiedsontwikkeling doen terwijl er in
de stad leegstand is en meer dan voldoende
verdichtingsmogelijkheden zijn. Als je met
deze gegevens rekening houdt, waarom zou
je dat prachtige rivierenlandschap rondom
Lent dan gaan volbouwen? Nijmegen kent
geen enorme druk op de woningmarkt, voor
zover de jury bekend, en toch is het plan aan
de andere kant van de rivier 1.300 woningen
te bouwen, waaronder woningen voor
starters. Dat is op zich een goede gedachte.
Nieuwbouwwoningen zijn ook vandaag
de dag hard nodig en starterswoningen
zijn er – ook in Nijmegen – onvoldoende .
Maar dergelijke bouwactiviteiten ontplooi je
liever niet in een kwetsbaar natuurgebied.
Overigens vallen deze kritische aantekeningen
enigszins buiten de scope van de ingezonden
gebiedstransformatie. Toch hecht de jury
eraan deze als opbouwend bedoelde kritiek
te uiten. De kracht, visie en flair waarmee in
Nijmegen de rivier de Waal de ruimte kreeg,
de architectonische bruggen die werden
gebouwd, de recreatieve functie die het gebied
ontstond en het stedelijk rivierpark dat door
deze ingreep tot stand kwam en dat nationaal
en internationaal grote aandacht trekt; ze
spreken zonder uitzondering tot de verbeelding
van de jury. Een topinzending. De kritiek van
de jury op ‘de overkant’ slaat dan ook op de
hecht doortimmerde visie die lijkt te ontbreken.
En dat zou jammer zijn, meent de jury. Beide
rivieroevers verdienen een evenwichtig
uitgevoerd programma dat zowel ruimte aan
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de rivier geeft als aan de (woning)behoefte van
inwoners van Nijmegen en omstreken. Buiten
kijf staat dat de bijzonder vormgegeven
bruggen en het hele plan van aanpak dat aan
Nijmegen omarmt de Waal ten grondslag ligt
volgens de jury valt in de buitencategorie.
Mooi, goed, geweldig! Dat maakt Nijmegen
omarmt de Waal winnaar in de categorie
Gebiedstransformatie.

CHV-terrein Veghel
Gezien vanaf de buitenkant, of beter gezegd:
met het oog op het gehele CHV-terrein, is dit
project misschien drie jaar te vroeg ingestuurd.
Van binnen bekeken, is de voormalige
veevoerfabriek dik in orde: bomvol ambitie
en op een paar details na goed gedaan. De
vraag is of het cultuurcluster – ook op lange
termijn – een regionale publiekstrekker van
formaat zal blijken, maar tot nu toe zit de loop
er goed in. Bouwkundig gezien is alles oké.
Een prachtig project en verbazingwekkend dat
een dergelijk omvangrijk project in Veghel tot
stand kwam.
De architecten waarmee opdrachtgever Van
de Ven samenwerking zocht, hebben precies
begrepen wat hij wilde. Een verademing hoe
de zaken hier zijn aangepakt. Dit is dé manier
waarop je industrieel erfgoed moet gebruiken.
Een goed voorbeeld van langdurige, duurzame
samenwerking. Zorgvuldig gewerkt en veel
effect bereikt met relatief eenvoudige middelen.

Heel bijzonder dat een opdrachtgever dit uit
liefde voor dit gebouw en haar mogelijkheden
voor Veghel doet.
De achilleshiel van het terrein lijkt de
continuïteit in de exploitatie. Dat de
opdrachtgever ondanks weerstand uit de
gemeente Veghel en onzekere exploitatie
op de lange termijn toch met hart en ziel een
dergelijke transformatie tot stand brengt,
noemt de jury ongelofelijk dapper. Je moet
het maar durven en voor elkaar krijgen. Wat
dát betreft is hier echt iets bijzonders tot stand
gebracht. Andere juryleden noemen Steven
van de Ven de curator van de nostalgie van
Veghel.
Dat niet gekozen is voor sloop en nieuwbouw
van het zoveelste bedrijventerrein is te prijzen.
Dankzij Van de Ven is een belangrijk stuk
geschiedenis van Veghel behouden gebleven.
Of dit cultuurcluster een maatje te groot is
voor Veghel zal de toekomst wel uitwijzen.
Het is daarom goed dat dit gebied ook andere
commerciële functies toelaat naast de Jumbo.
Een deel van de financiering werd mogelijk
doordat Van de Ven veel eigen aannemersuren
in het project stak, en zolang hij dat blijft doen,
loopt de zaak. Wie niet waagt die niet wint past
als leus bij deze gebiedsontwikkeling. De jury
heeft enige zorgen over de soliditeit van de
kasstroom, maar de opdrachtgever zal dat zien
als één van de vele uitdagingen van
dit avontuur.
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De sterkte van Van de Ven als motor achter
de bedrijvigheid is ook de zwakte: als hij er
de brui aan geeft, is het maar de vraag of het
gebied zonder zijn bezieling ook een mooie
toekomst heeft. Voorlopig is de transformatie
van het CHV-terrein het resultaat van de
inspanning van één persoon die tegelijkertijd
bouwer, koopman, ontwikkelaar, bezieler en
curator van de nostalgie is. Daardoor is iets
moois ontstaan. Maar ook de architecten
hebben met veel gevoel hun uiterst bescheiden
budget zeer doelgericht ingezet. Ze lijken
‘de ziel’ van het gebouw goed te begrijpen
en weten een mooie balans te vinden tussen
de onvermijdelijke tijdelijkheid van sommige
ingrepen en de robuuste en soms prachtige
ruimtes die het complex biedt. Sober en niet
opdringerig, zo zou je het architectenwerk
kunnen kwalificeren. Om deze redenen is het
CHV-terrein in Veghel genomineerd in de
categorie Gebiedstransformatie.

Low Budget High Impact
Ru Paré Community
De jury was het er unaniem over eens dat er dit
jaar een winnaar kon worden aangewezen voor

de extra prijs Low Budget, High Impact en naar
wie deze moest gaan was net zo duidelijk. Deze
speciale eer – voor deze categorie zijn geen
nominaties, de jury kiest uit alle ingezonden
projecten een winnaar – valt dit jaar toe aan
de Ru Paréschool. Begin deze eeuw stond het
gebouw symbool voor de problematiek in de
Amsterdamse wijk Slotervaart.
Met relatief bescheiden middelen is het
gebouw getransformeerd in een huiskamer
van de wijk en biedt het onderdak aan een
bijzonder maatschappelijk initiatief. Als reactie
op de Haagse bezuinigingsprogramma’s
ontwikkelde de opdrachtgever een model
die de solidariteit in deze lastige wijk moest
stimuleren. Het beschikbare budget (600.000,excl. btw) voor de transformatie was een
groot obstakel om van het gebouw een
ontmoetingsplek te maken; de helft was nodig
voor achterstallig onderhoud.
Een slimme strategie om de ambities toch
te realiseren was dan ook nodig. In de Ru
Paréschool kunnen wijkbewoners nu terecht
voor computerles, belastingadvies of een
taalcursus. Niet gratis, maar in ruil voor werk
voor de gemeenschap. Op gebouwniveau
worden afnemende subsidiestromen

aangevuld door een inkomen uit renderende
start-ups die er een (bedrijfs)ruimte kunnen
huren.
Waar het in Slotervaart om gaat, is dat er voor
een relatief klein bedrag een enorm positief
effect in de wijk gesorteerd is en dát is waarom
het gaat in deze categorie. Veel effect dus
voor weinig geld of zoals de jury stelt: als
je maar heel weinig middelen hebt, kom je
misschien wel tot betere resultaten. De Ru
Paréschool is hiervan een klinkend voorbeeld.
Alle architecten zouden een voorbeeld moeten
nemen aan wat BETA office for Architecture
hier tot stand heeft gebracht, vindt de jury. In
dit gebouw zijn precies die ingrepen gedaan
die nodig waren om de school tot huiskamer
te transformeren. De wijde trap die naar de
eerste verdieping gebracht werd, de gymzaal
waarvan een royale ontvangstruimte gemaakt
werd, de gevelgrote roldeuren om de ruimte
letterlijk naar de wijk te openen, (betaalbare)
kassen op poten waarvan werkruimtes gemaakt
zijn. Het zijn slechts een paar zeer sprekende
voorbeelden van waar het geld voor de
transformatie goed besteed is.
De visie achter Ru Paré is om middenin
een kwetsbare wijk een plek te creëren
waar bewoners elkaar verder helpen. Het
gebouw faciliteert ontmoetingen tussen
mensen en organisaties, die door het concept
van wederkerigheid van elkaars kracht
profiteren. Dat klinkt wellicht wat zweverig,
maar Slotervaart is het bewijs dat ‘met
elkaar, voor elkaar’ wel degelijk werkt als je
het, in dit geval letterlijk, op een waardige
manier onderdak biedt. In Nederland zijn
tal van vergelijkbare (probleem)wijken met
vergelijkbare (leegstaande) gebouwen, meent
de jury. Wat dat betreft gaat er ook een grote
voorbeeldfunctie uit van de Ru Paré Community.
Opnieuw een zinvolle bestemming geven
aan een leegstaand gebouw hoeft niet
altijd een kapitaal te kosten: dat bewijst
de transformatie van de voormalige Ru
Paréschool tot ‘Huis van de Wijk’. De jury is
onder de indruk van het vakmanschap van de
betrokken architect en opdrachtgever. Door
met de relatief beperkte financiële middelen
de juiste ingrepen te doen is een leegstand
gebouw nu een veilige ontmoetingsplek
in een kwetsbare wijk. Een prestatie van
formaat waarmee de Ru Paré Community
een meer dan waardige winnaar is in de
categorie Low Budget, High Impact.

NRP Gulden Feniks 2017

06-07-08-09-10-11-12_juryverslag.indd 12

12
21-06-17 13:41

GEBIEDS
TRANS
FORMATIE
Gebiedstransformatie betekent
de herontwikkeling van bestaand
bebouwd gebied, dat daarmee een
versterkte of vernieuwde betekenis
heeft gekregen.

NIJMEGEN
OMARMT DE WAAL
(NIJMEGEN)

CHV-TERREIN

13_voorbladgt.indd 13
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NIJMEGEN OMARMT DE WAAL
Klimaatverandering collectief
aangewend voor stadsverbetering
In een omvangrijke samenwerking heeft de stad Nijmegen laten zien hoe je
klimatologische veranderingen kunt aanwenden voor ruimtelijke verbetering. De
grootschalige gebiedstransformatie ‘Nijmegen omarmt de Waal’ biedt zowel de stad als de
Waal ruimte voor een duurzame toekomst. Met de transformatie van haar hart is Nijmegen
weer stad aan de rivier geworden.
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GEBIEDSTRANSFORMATIE/WINNAAR

Opdrachtgever gemeente Nijmegen en betrokken architecten
blinken letterlijk en figuurlijk uit in bruggen bouwen.
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1. In de zomer wordt (de kades van) de nevengeul
gebruikt als recreatieplek. 2. Het rivierpark,
brug De Oversteek en ontwikkelingen op de
zuidoever (rechts) zijn op deze foto zichtbaar. 3.
In de plannen wordt volop ruimte geboden aan
bewoners en ondernemers om initiatieven te
ontwikkelen in het gebied rondom de Waal. 4.
Stadsbrug de Oversteek met een overspanning
van 350 meter. 5. De Waalbocht voordat
het project Nijmegen omarmt de Waal werd
gerealiseerd.
NRP Gulden Feniks 2017
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geven in het proces en in de verschillende
deelprojecten, kan de stad nu daadwerkelijk
opnieuw de Waal omarmen. Het voortdurend
bruggen bouwen tussen betrokken partijen
heeft zijn uitwerking niet gemist. Door het
gevarieerde gebruik van het gebied wint de
gebiedsontwikkeling inmiddels iedere dag
aan betekenis. Watersporters, ondernemers,
hardlopers, fietsforenzen en recreanten
ontdekken de omgeving, eigenen het zich toe
en máken daarmee de gebiedstransformatie.

Bruggen bouwen

5
De gemeente Nijmegen heeft de kans
aangegrepen om de noodzakelijke verbetering
van de waterveiligheid te benutten voor een
omvangrijke duurzame gebiedsontwikkeling.
Alle grote opgaven voor stedelijke gebieden
worden geadresseerd; veiligheid, duurzaamheid,
wonen, recreëren, ondernemen en het inzetten
van erfgoed als katalysator voor een ruimtelijke
kwaliteitsimpuls. Door te kiezen voor een
flexibele, organische stedenbouw blijft er
zowel letterlijk als figuurlijk ruimte voor nieuwe
initiatieven en mogelijkheden en wint het gebied
stap voor stap, dag voor dag aan betekenis.

een woongebied krijgt inmiddels vorm. Op
de noordoever van de rivier is bovendien
een nieuw stadsdeel in ontwikkeling: de
Waalsprong, waar uiteindelijk 2.700 m²
woningen en 12.000 m² voorzieningen met
winkels en scholen zullen verrijzen.

Ruimtelijke sublimatie

De kracht van samenwerken

Sinds de watersnood in 1993 en 1995 worstelde
Nijmegen met de rivier en de bescherming
van haar kades, wat resulteerde in een
harde scheiding van stalen damwanden.
Het probleem van de waterveiligheid is met
‘Nijmegen omarmt de Waal’ op indrukwekkende
wijze omgezet in ruimtelijke kwaliteit en
verbetering van de stad. 			

Een intensieve samenwerking tussen
stadsplanners, architecten, maatschappelijke
groeperingen, bewoners, overheden en
marktpartijen heeft geleid tot de innovatieve
stadsontwikkeling die in omvang zijn weerga in
Nederland niet kent.
De ontwerpers zijn op pad gestuurd met de
opdracht om mensen te verbinden met hun
leefomgeving. Door de bewoners ruimte te

Door de aanleg van een 4,5 kilometer
lange nevengeul met drie bruggen is ruimte
gemaakt voor de rivier. In het nieuwe
rivierpark rondom de nevengeul, een Natura
2000 gebied, worden ‘s zomers festivals en
sportevenementen georganiseerd die de
stad dicht bij haar bestaansreden brengt:
de rivier. Het nieuwe stadseiland in de Waal,
vlakbij het stadscentrum, biedt ruimte aan
wonen, natuur, recreatie, educatie, horeca en
kleinschalige evenementen. Er is gekozen voor
een stapsgewijze verandering van het gebied
naar een levendig onderdeel van de stad. Dat
betekent ook het verbeteren van het Waalfront.
De transformatie van dit industriegebied naar
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In de plannen wordt volop ruimte geboden aan
bewoners en ondernemers om initiatieven te
ontwikkelen in het gebied rondom de Waal. De
Honigfabriek is hier een succesvol voorbeeld
van. Vanuit de voormalige fabriek geven zo’n 180
jonge ondernemers nieuwe energie aan de stad.

Opdrachtgever gemeente Nijmegen en
betrokken architecten blinken ook letterlijk
uit in bruggen bouwen. De nieuwe bruggen
in het gebied zijn stuk voor stuk kunstwerken
in het vernieuwde aangezicht van Nijmegen.
Stadsbrug de Oversteek (2013) met een
overspanning van 350 meter is bouwkundig en
optisch een huzarenstukje. Maar ook de drie
bruggen over de nevengeul en het charmante
bruggetje 't Meertje zijn echte pareltjes.
De verduurzaming van de mobiliteit is zichtbaar
in de aanleg van een uitgebreid netwerk van
snelfietspaden. De fiets- en voetgangersbrug
de Zalige Brug is zodanig aangelegd dat deze
bij hoog water gedeeltelijk onder water komt te
staan en daardoor op het water lijkt te drijven.
De Lentloper kan gezien worden als een
voortzetting van de stad over het water; een
eigentijdse promenade met mooie vergezichten.
De aanleg van de nevengeul, de bruggen en
het rivierpark stellen bewoners en bezoekers
van Nijmegen in staat om de stad op een
nieuwe manier te beleven. De nieuwe routes in
het gebied bieden de bezoekers originele en
tevoren onmogelijke geachte gezichtspunten
op het historische Waalfront.

Inzender: Gemeente Nijmegen
Mede-inzenders: NP-Bridging, Zwarts & Jansma Architects, Next Architects, H+N+S
Landschapsarchitecten, Vera Yanovshtchinsky Architecten, Joris Molenaar, van roosmalen van
gessel architecten, Atelier Veldwerk, Arjan Karssen, Thijs Asselbergs, Olaf Gisper Architects,
DeZwarteHond, Wigerink Architecten, ZUS, Bouwcombinatie I-Lent, BAM, Max Bogl, Vormbouw,
Trebbe, Meerdink bruggen,Reef Colijn, Bewoners Platform Centrum Nijmegen, Platform
Waalsprong, Gewa-Lent, Wijkvereninging Ons Waterkwartier, Cultuurhistorisch Platform Nijmegen,
Huis van de binnenstad, Fietsbond, consortium RHDHV, Q-team Ruimte voor de Rivier, O-team
I en M, Kwaliteitsteam Waalfront, Kwaliteitsteam Waalsprong, bureau Stroming, Advin, Boot
adviseurs, Trafique groeningenieurs, Staatsbosbeheer, Radboud Universiteit, Natuurmuseum de
Bastei, Provincie Gelderland, RCE, BPD, Heijmans, Talis, AM vastgoed, Rijkswaterstaat, Waterschap
Rivierenland, Ontwikkelbedrijf Waalfront, Prorail
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GEBIEDSTRANSFORMATIE/NOMINATIE

CHV-TERREIN
Tweede stadskern voor Veghel

De oude veevoederfabrieken van de CHV vormen het decor voor het nieuwe kunst- en
cultuurcluster van Veghel. Een rijk en gevarieerd programma wordt stap voor stap en
zorgvuldig in de bestaande panden gepuzzeld. Het CHV-terrein is getransformeerd van
een verlaten fabrieksterrein tot een bruisende nieuwe stadskern.
Met de CHV Noordkade is een tweede
stadskern en een trekpleister voor de
regio Veghel gecreëerd. Tijd en ruimte zijn
belangrijke factoren bij ontwikkelingen van
deze omvang. Gestaag krijgen de plannen
vorm en zo rijpt het gehele transformatieproject
van jaar op jaar. De kracht van het project zit
in het feit dat naast de zorgvuldig geplande
ontwikkelingen er ook tijd en ruimte is voor
snelle en spontane initiatieven.

Opdrachtgever
Opdrachtgever Stefan van de Ven is een
eigenzinnige ondernemer. Als eigenaar van
het terrein is hij de drijvende kracht achter de
gebiedstransformatie van het CHV-terrein. Van
de Ven wordt ook wel ‘de burgermeester’ van
het CHV-terrein genoemd. Architect Pi de Bruijn
werd aangetrokken om het stedenbouwkundig
masterplan en het programma van eisen op te
zetten. Het masterplan heeft een doorlooptijd
van 25 jaar (2010 - 2035). De continue
samenwerking tussen de Architekten Cie,
Bouwbedrijf Van de Ven en NPF architects
heeft het avontuur van de transformatie
tot een succes gemaakt. Een vastberaden
opdrachtgever die zich met visie, hart en ziel
inzet voor het project, blijkt van
essentieel belang.

Ruimtelijke overmaat
Wat opvalt wanneer je door de fabriekshallen
loopt, is de overmaat aan ruimte. De robuuste
ruimtes in de oude fabriekspanden zorgen voor
een enorme flexibiliteit in het gebruik en bieden
ruimte om het belangrijke historische complex
van de veevoederfabriek CHV te transformeren
tot een cultureel cluster. Desalniettemin wordt
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de Noordkade als belangrijkste onderdeel van
het complex beschouwd. Na het slopen van
vier silo’s is er een directe wandelverbinding
ontstaan met het centrum van Veghel; een
lifeline voor het CHV-terrein.
De lange tunnelvormige fabriekshallen zijn
gericht op de laad- en losplekken aan de
haven. De lineaire kwaliteit van de historische
productielijnen is behouden door ze als
langgerekte volumes los in het gebouw te
plaatsen. Zicht over meer dan tachtig meter
is dan ook geen uitzondering in het pand.
Een riante watervaltrap ontsluit de hoger
in het complex gelegen zalen. Deze vier
meter brede trap is als een los meubel in de
tussenruimte van twee gebouwen geplaatst.
De trap begeleidt de bezoeker naar de kleine
theaterzaal en de danszalen. Dat is slechts het
begin van de 8.000 m² cultuur in het complex.
Het is makkelijk om voor de mogelijkheden en
charme van het complex te vallen.

Uitnodigend programma
Werken, ontmoeten, ontspannen, eten
en winkelen zijn de hoofdthema’s van het
programma van eisen. En daarvoor lijkt
het brede programma alle gelegenheid
te bieden. Met onder andere een theater,
jongerencentrum, expositieruimte,
gemeenschapshuis, kunst-, dans- en
muziekeducatie, grand café, foodcourt,
supermarkt, bioscoop, escape room, brouwerij
en museum ontstaat er op het voormalige
CHV-terrein een uitnodigend programma dat je
praktisch dwingt om nog eens terug te komen.
En dat kan wel eens van levensbelang zijn om
bezoekers te binden. Bovendien is er door

de vestiging van de Jumbo XL een constante
bezoekersstroom gegarandeerd.
Dat eten en cultuur belangrijke thema's zijn
op het CHV-terrein komt tot uitdrukking in
de nauwe vervlechting van het kunst- en
cultuurcluster met het nabijgelegen foodcluster.
Door de onderlinge wisselwerking versterken
ze elkaar, zowel in uitstraling als in inkomsten.
De dertig meter hoge ruimte van het Koekbouw
wordt als evenementenhal ingezet voor allerlei
functies: popconcerten, exposities, markten en
congressen zorgen voor een continue beleving
van deze centrale plek. Het programma blijft
zich voorlopig uitbreiden met regelmatig
onverwachte en niet te plannen verrassingen.
Juist dat lijkt de sleutel tot succes.

1. De oude veevoederfabrieken van de CHV
vormen het decor voor het nieuwe kunst- en
cultuurcluster van Veghel. 2. Ruimtelijke
overmaat in de oude fabriekspanden zorgen voor
een enorme flexibiliteit. 3. Een riante watervaltrap
ontsluit de hoger in het complex gelegen zalen.
4. Het verlengde van het café, een overdekt
terras.

Inzender: de Architekten Cie
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Van de Ven,
Veghel, Bureau Veldweg, NPF Architects
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Langebrug

In het historisch centrum van Leiden ligt het Langebrug-project. Door de
rijke geschiedenis van de locatie is het oorspronkelijke, middeleeuwse
patroon van stegen en hoven vrijwel geheel verdwenen. Het plan
Langebrug omvat de herontwikkeling van het gebied door de realisatie
van 251 studentenwoningen, mét behoud van de karakteristieke
elementen en monumentale bebouwing. Het project draagt bij aan de
stedelijke samenhang door de verbindingen met de historische Leidse
binnenstad te herstellen. De oude slangendroogtoren van de brandweer
is behouden, net als een fragment van de voorgevel van de kerk langs de
Langebrug. Door onzekerheid over de stabiliteit van het fragment is wel
gekozen voor herbouw in plaats van handhaving. De nieuwe gebouwen
en beplanting brengen het oude stegenpatroon terug, dat aansluit
op het aantrekkelijke groen in de directe omgeving. In de compact
gegroepeerde studentencomplexen wordt elk appartement door drie tot
vier studenten gedeeld. Het project kent een niveau van detaillering dat
uitzonderlijk is voor studentenhuisvesting.
Inzender: Mecanoo architecten
Mede-inzenders: Van Rhijn bouw, Bouwbedrijf Huurman b.v., Zonneveld
ingenieurs b.v., Mabutec, Snelrewaard, Atelier Jelle Verheijen,
Stichting DUWO
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Ligne

Sittard heeft met de Ligne een nieuw kloppend hart: educatief, cultureel
en commercieel. Drie culturele instellingen trokken samen met Zuyd
Hogeschool in het nieuwe gebouwencomplex, dat verder onderdak
biedt aan winkels en woningen. De gevarieerde, stedelijke mix geeft
het gebied een onderscheidend en levendig karakter. De culturele
instellingen, filmhuis, bibliotheek en museum, versterken elkaar onderling.
Ook wordt er inhoudelijk samengewerkt met Zuyd Hogeschool. De
openbare bibliotheek en die van Zuyd vormen samen één bibliotheek,
wat voor een ongekende dynamiek zorgt. Om het voor bezoekers uit de
regio aantrekkelijk te maken, is er een ondergrondse parkeergarage met
380 parkeerplaatsen en bewaakte fietsenstalling aangelegd. Doordachte
materiaalkeuzes, groene daken en het gebruik van restwarmte van
Biomassa Energiecentrale Sittard maken van de Ligne een milieubewuste
omgeving. Met Ligne is een open plek in de monumentale binnenstad
van Sittard ontstaan die uitnodigt tot verblijven en ontmoeten.
Inzender: Gemeente Sittard-Geleen
Mede-inzenders: Jeanne Dekkers Architecten, Jonathan Penne
Architecten, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, Aannemersbedrijf
Jongen, Bewonersbelangenorganisatie, Gemeente Sittard-Geleen,
Zuyd Hogeschool, Bouwontwikkeling Jongen
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Schiedam in Beweging

Door het dubbel grondgebruik van de landtunnel van de A4 is in Schiedam
ruimte ontstaan voor een park en sportpark. Hiermee komt een ruimtelijke
verschuiving op gang die Schiedam de gelegenheid geeft zich de
komende jaren te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, sport
en recreatie. Door verhuizing van een aantal sportverenigingen naar het
tunneldak zijn elders in de stad locaties vrijgekomen voor (energiezuinige)
woonwijken. De transformatie van de oudere woningvoorraad naar een
meer gevarieerd aanbod, biedt Schiedammers de kans door te groeien in
hun wooncarrière. De sportverenigingen maken bovendien een duurzame
vernieuwingsslag door de opslag van regenwater onder de sportvelden,
led-verlichten rondom de velden, zonnepanelen op de daken en de
multifunctionele opzet van de sportaccommodaties. De gemeente verruilt
haar rol als grondexploitant voor een rol als regisseur die alle partijen
(publiek, privaat, maatschappelijk) bijeen brengt. Schiedam is in
beweging gekomen.
Inzender: Gemeente Schiedam in samenwerking met Van Kessel en
Moederscheim Moonen
Mede-inzenders: Moederscheim Moonen, Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek b.v., klankbordgroepen omwonenden, Judith de
Koster, BGSV, Rijkswaterstaat, A4All, Dura Vermeer, IODS
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Stadhuiskwartier Deventer

Het Stadhuiskwartier Deventer verenigt het historische stadhuis met een nieuw
en uiterst duurzaam stadskantoor. Het complex omvat in totaal 20.000 m²
nieuwbouw en 4.000 m2 renovatie en verduurzaming van bestaande
rijksmonumenten. Bezoekers van het Stadhuiskwartier brengen door de
herindeling weer leven in een voorheen verlaten stukje binnenstad. Het ontwerp
sluit aan bij de typische Deventer stedenbouwkundige structuur van tuinen en
binnenpleinen: met elkaar verbonden door paden, steegjes en poorten. Op de
begane grond loopt vanaf het Grote Kerkhof een nieuwe doorgaande route, via
de Burgemeestershof en de centrale hal tot aan de Brink. Op de eerste etage
verbindt de rondgang alle historische delen én het voorgebouw met elkaar. De
vele ramen, daklichten en hoge plafonds brengen royaal daglicht binnen. Dat
levert een aangename werkomgeving op, die weinig elektriciteit vraagt. Door het
gebruik van zonlicht, regenwater en IJsselwater (voor koeling en verwarming)
haalt het Stadhuiskwartier een GPR score van 8 à 9 en BREEAM Excellent.
Inzender: Neutelings Riedijk Architecten
Mede-inzenders: BAM Utiliteitsbouw, Gemeente Deventer, ABT,
Aronsohn Constructies, Raadgevende Ingenieurs, Hiensch Engineering,
DGMR Raadgevend Ingenieurs, Basalt Bouwadvies, Atelier PRO, OTH,
Bosch Slabbers tuin en landschapsarchitecten, Loes ten Anscher,
Projectbureau Gemeente Deventer, Masterplanners b.v, Witteveen+Bos
NRP Gulden Feniks 2017
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Stationsgebied Breda

In dezelfde tijd dat Breda werd aangesloten op het netwerk van
hogesnelheidstreinen kwam er een enorm gebied rond het toekomstige
HSL knooppunt beschikbaar. Hieruit ontstond de wens om het bestaande
stationsgebied te transformeren tot een nieuw stadskwartier, als motor
voor de verdere ontwikkeling van dit stadsdeel. In het getransformeerde
stationsgebied, dat ruim 120.000 m² bvo beslaat, is door een mix van
functies een duurzaam, attractief en levendig nieuw stadskwartier
gevormd, met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Het trein- en busstation is
ondergebracht in één ruime centrale stationshal: een coherent, ruimtelijk
interieur met vloeren, wanden en plafonds. Gekozen is voor een stapeling
van het programma. Het stationsgebied is dusdanig ontworpen dat het
makkelijk verweeft met de omliggende bebouwing. Het getransformeerde
gebied verbindt twee uiteenlopende woonwijken aan weerszijden van het
spoor. De pleinen vormen als stedelijke vestibules de overgang tussen stad
en stationsgebied en vormen een herkenbare entree tot de stad Breda.
Inzender: Koen van Velsen architecten
Mede-inzenders: Ballast Nedam i.s.m. Hurks, Gemeente Breda, NS,
corporatie Singelveste, Royal HaskoningDHV, Movares, LBP|Sight,
IGG Bointon de Groot, Ulrike Brandi, Rene de Wit fotografie, John
Körmeling, ProRail
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Wederopbouw Finlandstraat Oostburg

De kern Oostburg onder de gemeente Sluis is een wederopbouwgebied
van nationaal belang. De stedenbouwkundige opzet en architectuur
zijn nog grotendeels intact. De Finlandstraat is een van de straten
in de Kroonwijk, gebouwd rond 1950. De arbeiderswoningen zijn
hier verduurzaamd, waarbij is gekozen voor herstructurering. De
business case liet ruimte voor conceptueel bouwen. Er is gekozen voor
GrowHomes: betaalbaar wonen voor iedereen, opgebouwd uit modules
die vrij indeelbaar zijn naar de behoefte van de gebruiker en om te
vormen naar verschillende architectuurtypologieën. De woningen zijn
energieneutraal opgeleverd en volledig geassembleerd in de (beton)
fabriek. Het modulaire bouwen, de voortdurende participatie van
gebruikers en toekomstige bewoners en het in acht nemen van circulaire
principes maakte de verduurzaming tot een innovatief proces.
Inzender: Paras Concepts BV
Mede-inzenders: Leenhouts' Aannemingsbedrijf, Bewonerswerkgroep
Breskens, WAC, Huurdersadviescommissie, CascoTotaal, Next2Us,
AWS Engineering, Linex Prefab Daken, Wilhelm BV, Walcheren
Elektrotechniek BV, Installatiebedrijf West BV, Woongoed ZVL
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Zomerkwartier Zeist

Het Zomerkwartier is een karakteristieke wijk uit begin 20e eeuw. De buurt
werd vóór de herstructurering gekenmerkt door compacte arbeidershuisjes
op langgerekte percelen. De woningen verkeerden echter in slechte staat
en voldeden niet aan de moderne eisen. Om de leefkwaliteit in het gebied
te verbeteren, hebben de drie corporaties een gezamenlijke visie laten
opstellen waarin de stem van zittende bewoners leidend was. Het plan
is geënt op het concept van de tuinstad: woningen rond een collectief
hof waarin groen een integraal onderdeel vormt van de openbare ruimte.
Behoud van het karakter van de wijk was een uitgesproken wens en een
belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Dat ontwerp is geïnspireerd
door de woningen uit de jaren ‘30 in de omliggende wijk. Zes vrijstaande
woningen aan de Jacob van Lenneplaan zijn zorgvuldig gerenoveerd.
Van een gesloten blok met veel verloederd privégroen is het gebied
getransformeerd tot een duurzame leefomgeving die voor het eerst ook de
verbinding vindt met de omliggende buurten.
Inzender: Braaksma & Roos Architecten B.V.
Mede-inzenders: Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn B.V., Heilijgers
Bouw, Bewonerscommissie van de woningbouwvereniging, VIAC
Installatie Adviesbureau, LBP Sight, Adams Bouwadviesbureau, Buro
Poelmans Reesink, R.K. Woningbouwvereniging Zeist, Woongoed Zeist
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Zuiderpark-Stadswalzone

In een kwetsbaar gebied met grote historische waarde en rondom
woningen, is een drielaagse, ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. De
vestinggracht werd hersteld en de openbare ruimte verbeterd. Tegelijkertijd is
de zuidzijde van het centrum van ‘s-Hertogenbosch herontwikkeld. Kern van
het plan was een diagonale doorsteek vanuit de Limietlaan naar de Parade en
de kathedraal St.-Jan. Vanuit de garage voert nu een korte en afwisselende
wandeling naar de historische binnenstad, over een voetgangersbrug die vlak
over het water van de stadsgracht scheert, dwars door de stadsmuur, via het
middeleeuwse maaiveld en de opnieuw aangelegde Casinotuin. De openbare
ruimte, vestingwerken en de inmiddels alom gelauwerde parkeergarage,
werden integraal ontworpen en op elkaar afgestemd. Door het gehele project
aan te besteden in een Design & Build realisatie, werd deze aanpak met
succes doorgezet. Heden en verleden is in het gebied verbonden en zichtbaar
gemaakt. Na aanvankelijke reserves kon het project na oplevering direct op
het enthousiasme van vele Bosschenaren rekenen.
Inzender: Studio Leon Thier architectuur / interieur
Mede-inzenders: MTD Landschapsarchitecten, van Roosmalen van Gessel
e.p., Heijmans, begeleidingsgroep Zuiderpark-Stadswalzone, Arcadis
Rotterdam, Pieters bouwtechniek, Spindler, Arpalight, Kim Heesakkers,
M2uur, Studio Thier&van Daalen, Bruns bv, Gemeente 's-Hertogenbosch
NRP Gulden Feniks 2017
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Met de NRP Masterprijs krijgt aanstormend talent de kans nieuwe
ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar
de markt te brengen.
Een van de pijlers van NRP is kennisdeling en -ontwikkeling. We organiseren
bijeenkomsten rondom actuele thema’s en houden ons netwerk op de
hoogte via het NRP Nieuwsoverzicht. Omdat we het belangrijk vinden
om de ideeën van studenten en pas afgestudeerden onder de aandacht
te brengen van een groter publiek en marktpartijen, reiken we elk jaar de
NRP Masterprijs uit.
HEB JIJ HET PRIJSWINNENDE IDEE?
• Stuur je scriptie of ontwerp in vóór 1 september 2017.
• Op de NRP Partnerbijeenkomst van 23 november 2017 worden de
prijswinnaars bekend gemaakt.
• Als prijswinnaar ontvang je een geldprijs en brengen we je afstudeerwerk
volop in de aandacht van de bij NRP aangesloten bedrijven en daar buiten.
WIN JIJ DE NRP MASTERPRIJS?
Kijk op nrp.nl/masterprijs voor alle
informatie en stuur in!

NRP MASTERPRIJS
PRIJSWINNENDE
IDEEËN VOOR
TRANSFORMATIE
EN RENOVATIE

NRP FORUM zet in op de persoonlijke en professionele verbinding
tussen vastgoedprofessionals als basis voor kennisuitwisseling,
vernieuwing en samenwerking.
NRP FORUM is een investering in de toekomst. NRP FORUM verbindt
professionals binnen NRP, van de jonge NEXT-generatie, de alumni van
de NRP Academie tot de ervaren experts van de NRP partnerbedrijven.
De mix van disciplines en diversiteit is de kracht van het FORUM-netwerk.
Wat de leden verbindt is de ambitie om samen te werken aan de opgave
van renovatie en transformatie. Met NRP FORUM creëert NRP een
nieuwe voedingsbodem voor verbinding en vernieuwing. De agenda van
NRP FORUM wordt bepaald door de leden. NRP FORUM pakt actuele
vraagstukken op vanuit de partnerbedrijven of de markt.

NRP FORUM
VERBINDING EN
SAMENWERKING
LEIDEN TOT VERNIEUWING
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SLUIT JE AAN BIJ NRP FORUM
Alle professionals die werken bij een partnerbedrijf van NRP of die de
NRP Academie volgen of hebben afgerond, kunnen lid worden van NRP
FORUM. Voor partners van NRP is lidmaatschap gratis. Meld je aan bij
Rutger Oolbekkink: r.oolbekkink@nrp.nl
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NRP ACADEMIE

Continuïteit en flexibiliteit kenmerken NRP Academie
De NRP Academie maakt zich op voor de vijfde leergang. Daarmee ontwikkelt dé
renovatie- en transformatieopleiding voor vastgoedprofessionals zich tot een stabiele en
belangrijke factor in het professionele opleidingscircuit.
tekst: Maurits van Putten
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De continuïteit van de NRP Academie maakt de opleiding alles behalve
statisch. Integendeel: de NRP Academie is een dynamische opleiding die
kennis van docenten én cursisten integreert en benut, ruimte biedt voor
vernieuwing en iedere leergang nóg iets beter wordt. Zo groeit de NRP
Academie met de tijd mee en ontwikkelt de studie zich, met de start van
de vijfde leergang in september 2017, tot een volwaardige opleiding voor
professionals die zich willen specialiseren in renovatie en
(gebieds-)transformatie.

'Met de NRP Academie krijg

Onderscheidend vermogen
De NRP Academie onderscheidt zich van andere opleidingen omdat
het uiteindelijke resultaat een co-creatie met de cursisten is. Zo is er
de mogelijkheid voor cursisten om een locatie voor een onderwijsdag
aan te dragen. “Zo geven we echt vorm aan een opleiding voor én
door cursisten”, legt programmamanager Erna van Holland uit. “Het is
buitengewoon leerzaam om de reacties van je medecursisten te horen
op je project en te toetsen of je op het goede pad bent. Gezien de vele
projecten die worden aangedragen, blijkt dit een schot in de roos.”

waardoor je pas écht goed kunt

Daarnaast geven de cursisten terug dat het mogen proeven aan samenwerken
in vertrouwen en met transparantie en veiligheid in de onderwijsomgeving,
smaakt naar meer. Het heeft in de vierde leergang zelfs geleid tot een
concrete samenwerking bij een vastgelopen project van een corporatie.

renoveren. Onmisbaar voor elke

NRP Challenge

je toegang tot een netwerk

renovatieprofessional.'
- Martijn van Baarsen, Woonbron
Samenwerken
Als er één ding duidelijk is in de vastgoedwereld, is dat je het niet meer
alleen kunt. Werken met de bestaande voorraad betekent dat er vanaf
het begin van het proces veel partijen aan tafel zitten. Daarbij moet
je je open stellen voor andere werkwijzen en perspectieven. Door de
interdisciplinaire opzet van de opleiding zit het samenwerken en het over
de grenzen van je eigen vakgebied heenkijken in het DNA van de NRP
Academie.
Met jaarlijks meer dan zestig docenten uit zowel onderwijs als praktijk,
waaronder ook vele NRP partners, is het aanbieden van afwisselende
kennis en perspectieven goed ingebed. Dat in combinatie met de zestien
inspirerende locaties waar cursisten gedurende het jaar de lesdagen
doorbrengen, maakt dat er bij de NRP Academie geen dag hetzelfde is.

Vernieuwen, Verbinden, Verduurzamen en Verdienen
De opleiding bestaat uit vier modules; Vernieuwen, Verbinden, Verduurzamen
en Verdienen. In de eerste module (Vernieuwen) wordt aandacht besteed
aan de veranderende wereld waarin de cursist, de organisatie waar hij/zij
voor werkt en zijn of haar project zich begeeft. Er wordt kennis gemaakt met
nieuwe strategieën over ontwikkelen, renoveren en onderhouden. Een van de
zaken waar het daar echt om gaat, is verandermanagement. Want voor nieuwe
strategieën moeten aanpassingen plaatsvinden in processen, in organisaties
en niet in de laatste plaats bij jezelf.

Om echt te laten zien wat de cursisten hebben geleerd, vindt er twee keer
per jaar een NRP Challenge plaats. Gedurende twee dagen gaan de cursisten
groepsgewijs aan een real time case van een NRP partner werken en
presenteren zij hun oplossingen aan een jury, bestaande uit docenten en de
probleemeigenaar. Twee intensieve dagen waarin samenwerken, kennisdelen
en procesvormgeving echt onontbeerlijk zijn. De NRP Challenges zijn voor
elke betrokken partij een enorm succes gebleken.

'Vooral de verbreding is erg
belangrijk. Wanneer je bij een
corporatie werkt, bestaat het risico
dat je denkt te weten hoe het moet.
Maar bij de NRP Academie leer je
juist dat je gezamenlijk tot het
beste resultaat komt. Dat is iets
waar iedereen van kan leren.'
- Dési van de Swaluw, Ymere

In de module Verbinden draait alles om samenwerkingen. Het doel van
deze module is een goed beeld krijgen van de belangrijkste stakeholders
en de manier waarop je met hen een verbinding aan moet gaan om je
project waar te maken. In de module Verduurzamen leer je wat er mogelijk
is op dit gebied en hoe je dat kunt integreren in je project. In de laatste
module Verdienen leren de cursisten vervolgens wat de verdienmodellen
van allerlei stakeholders zijn. Alleen als je je hierin kunt verplaatsen, is het
mogelijk een sluitende businesscase voor alle partijen te realiseren.
NRP Gulden Feniks 2017
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Dat heeft ook woningcorporatie de Alliantie ervaren. Als eigenaar diende het
vorig jaar een case in, waar ze zelf al jarenlang geen raad mee wisten. Na
twee dagen werken, overleggen en onderzoeken presenteerden de cursisten
drie uiteenlopende plannen om van de aanbouw weer waardevol bezit te
maken. Dat er momenteel plannen op tafel liggen om dit vergeten stukje bezit
daadwerkelijk te transformeren, is het beste compliment dat de NRP Academie
kan krijgen.

Toegang tot netwerk
De afgelopen jaren hebben ruim tachtig professionals uit de volle breedte
van de vastgoedwereld de opleiding afgerond. Daarmee is een actief
en divers alumninetwerk ontstaan. Bovendien worden de cursisten van
de NRP Academie automatisch lid van NRP FORUM, een netwerk dat
ambitieuze professionals binnen NRP verbindt. Inmiddels kent NRP
FORUM ruim tweehonderd leden. NRP FORUM organiseert jaarlijks
meerdere bijeenkomsten en een buitenlandse studiereis. Naast het
aanbieden van presentaties en workshops op interessante locaties, biedt
NRP FORUM ook de mogelijkheid om soft skills te ontwikkelen; feedback
te geven, leren om goed te pitchen of kernboodschappen helder over te
brengen. NRP FORUM biedt daarmee een cursist van de NRP Academie
direct een heel breed netwerk aan.

'De NRP Academie speelt als opleiding
geweldig in op kennis, netwerk en
ervaring die je nodig hebt in de huidige
en toekomstige ruimteontwikkeling
met renovatie, transformatie
herontwikkeling en circulaire
economie. Onze wereld vraagt erom!'
- Ralph Muller, Heembouw

OVER DE NRP ACADEMIE
- De studie duurt een jaar en telt een kick-off bijeenkomst, 18
cursusdagen en 4 dagen NRP Challenge, met een studielast van
gemiddeld één dag per week.
-D
 e NRP Academie is interessant voor transformatie- en
renovatieprofessonals in uiteenlopende disciplines:
aannemingsbedrijven, onderhoud, projectontwikkeling, advies,
architectuur, toeleveranciers, financiers, beleggers, corporaties,
gemeentes of andere overheidsinstellingen en voor zelfstandigen.
-K
 ijk voor meer informatie op nrpacademie.nl.
-A
 anmelden kan tot 14 juli 2017 via erna@nrpacademie.nl.
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Otto Trienekes
'JE LEERT
ZOVEEL DOOR
OBSERVEREN,
LUISTEREN EN
KIJKEN'
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VELDACADEMIE

‘Een bewoner denkt niet
in domeinen of sectoren’
Otto Trienekes is een van de oprichters van de Veldacademie: een bureau van
stadsonderzoekers en ontwerpers die multidisciplinair werken aan stedelijke
vraagstukken. Verstedelijking, opgroeien in de stad, sociale veerkracht en langer
thuis blijven wonen zijn een greep uit de thema’s die de Veldacademie aanpakt. Dat
doen ze interdisciplinair en onderzoekend: “Een niet-uitsluitende manier van kijken is
essentieel in onze werkwijze.”

Foto: Martin Wengelaar voor ArchitectuurNL

tekst: Danielle Linders

“De transformatie van gebouwen en van (binnen)stedelijke gebieden
wordt alleen maar urgenter en de vraag steeds groter. Welke contextuele
vragen het programma bepalen, hangt vrijwel volledig af van de locatie.
Dat gebiedsgerichte werken wilde ik al tijdens mijn studie, maar dat
was toen nog niet evident. Het landschapsbereik, daar zat volgens mij
de vernieuwing. Maar hoe en vooral waar moest ik daarmee aan de
slag? Ik ben in mijn derde jaar van de studie zelf een architectenbureau
begonnen. Nog steeds is gebiedsgericht werken lang geen
vanzelfsprekendheid, maar met de Veldacademie hebben we wel een
onderzoeksmethode gevonden die werkt.”

Onbevangenheid
Otto Trienekes (47) is sinds zijn studie Bouwkunde aan de TU Delft altijd
bij zowel praktijk als opleiding betrokken gebleven. “De samenwerking
met onderwijs biedt veel potentie voor gebiedsgericht werken. De
afstand tot bewoners is vanuit de opdrachtgever vaak aanzienlijk, omdat
de bewoners vanuit professionaliteit worden benaderd: er is altijd een
doel voor de eigenaar van de woningen, of dat nu een corporatie,
overheid of iemand anders is. Mensen reageren anders op studenten;
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een bepaalde mate van onbevangenheid is essentieel in dit soort
trajecten. Studenten leggen veel laagdrempeliger contact. Bovendien: als
je het goed wilt doen, moet je veel ogen en oren in de wijk hebben en
dat wordt al snel onbetaalbaar. Met studenten is dit goed te organiseren
en het mes snijdt aan meer dan twee kanten.”

Investeren in methodiek
Tien jaar geleden richtte Otto samen met Ruth Höppner de Veldacademie
op. De eerste drie jaar waren ze vooral bezig met draagvlak creëren.
“We hebben geïnvesteerd in een methodiek ontwikkelen en in kennis
stapelen. Als je met studenten werkt, heb je een groot verloop. We
wilden borgen dat niet alle opgedane kennis verloren zou gaan, maar
juist steeds zou blijven toenemen. De diversiteit van studenten biedt
namelijk ook een enorm en vaak onbenut potentieel, door de vele
verschillende kwaliteiten die ze in huis hebben. Fouten mogen maken
en experimenteren hoort intrinsiek bij studenten en is een belangrijk
onderdeel van onze processen: daar komen bruikbare opbrengsten uit.
En bijna alle data uit de onderzoeksfase is van toegevoegde waarde: je
leert zoveel door observeren, luisteren en kijken.”
NRP Gulden Feniks 2017
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Foto: Martin Wengelaar voor ArchitectuurNL

De Veldacademie begon heel hands on, met een klein programma waarin
ze trial on error in de praktijk uitprobeerden wat wel en niet werkt. “We
komen uit een lange periode waarin er te weinig lokale kennis was, en
niet alleen bij opdrachtgevers. Bewoners en ondernemers kennen elkaar
niet. Een kleine ruimte in de wijk is dan een goed begin: zichtbaar en
toegankelijk. In het begin stuiten we evengoed bij elk project altijd op
weerstand. De wijkbewoners en -ondernemers zien ons als weer een
groepje bemoeials en aapjeskijkers. Je moet eerst de juiste methodes
vinden om bewoners te benaderen. Pas daarna kun je laten zien dat je
betekenis kunt geven aan hun vragen.”

van bewoners onderzoek gaat doen, dan denkt die bewoner helemaal
niet in domeinen of sectoren. Een bewoner heeft gewoon een vraag of
een probleem. We horen wel eens opdrachtgevers zeggen: als je de
Veldacademie inschakelt, weet je niet wat je krijgt. Dat heeft dáár mee
te maken: wat wij leveren is – net als de vragen van de wijkbewoners
– vaak niet gebonden aan een beleidsvisie of specifiek terrein. Die nietuitsluitende manier van kijken is juist een van de essenties van onze
manier van werken. En die integrale blik organiseren we door met veel
verschillende disciplines samen te werken.”

‘Iedereen in een stad heeft

Sociale veerkracht
Na drie jaar kwamen de corporaties, zorgaanbieders en overheden
aarzelend over de drempel bij de Veldacademie. “Met het type kennis
dat wij hebben, kunnen ze hun beleid voeden. Toen opdrachtgevers dat
eenmaal doorhadden, is het als een trein gaan lopen. Nu is negentig
procent van onze projecten vraaggestuurd. Inmiddels werken we aan
projecten in zo’n beetje alle wijken van Rotterdam. Maar ook in andere
steden zijn we actief, waaronder Amsterdam en Almere. Dat is ook
heel goed om te kunnen spiegelen wat we doen. Honderd procent
vraaggestuurd wordt het nooit, want we hechten veel waarde aan de
onderzoeken en projecten die we zelf initiëren. We kiezen bijvoorbeeld
periodiek een ruimtelijk-sociaal thema waar we ons in vastbijten,
momenteel is dat resillience: we onderzoeken het hele spectrum van
sociale veerkracht.”

Integrale blik
De studenten waar de Veldacademie mee werkt, komen lang niet allemaal
van de TU Delft of zelfs maar van Bouwkunde-opleidingen. Sociologie, de
kunstacademie, criminologie, psychologie, gezondheidswetenschappen,
de Pabo: het schuift allemaal aan bij de Veldacademie. “Het merendeel
heeft inmiddels een sociale achtergrond. Als je vanuit het perspectief
NRP Gulden Feniks 2017
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kennis over die stad die ertoe doet’
Logisch
“Studenten zijn uit zichzelf vaak heel nieuwsgierig naar andere
disciplines. Een socioloog kan toekomstscenario’s bedenken en een
kunstenaar kan die misschien op een verrassende manier visualiseren.
Het lijkt heel logisch, maar het is niet gemakkelijk en het gaat niet vanzelf.
We zijn met z’n allen te gewend geraakt aan een gespecialiseerde
samenleving. Ook onderwijspartijen onderling werken niet gemakkelijk
samen, al vindt daar gelukkig wel een kentering in plaats. Tot voor
kort waren wij echt een vreemde eend in de bijt; nu mogen we over
onderwijsvernieuwing meedenken.”
“Het belangrijkste wat ik zelf heb geleerd is dat je als professional elk
mens, initiatief en organisatieverband serieus moet nemen. Niet denken
dat je wel weet wat iemand anders nodig heeft. Ja, je bent expert en die
expertise moet je benutten en verrijken, maar na tien jaar Veldacademie
weet ik één ding zeker: iedereen in een stad heeft kennis over die stad
die ertoe doet.”
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TRANS
FORMATIE
Transformatie is de categorie voor
panden die een geheel nieuwe
betekenis en toekomst hebben
gekregen door verandering van hun
oorspronkelijke functie.

A’DAM TOREN
(AMSTERDAM)

B.AMSTERDAM
LUMIÈRE CINEMA
W HOTEL BANK
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A’DAM TOREN
Stralend baken aan het IJ

Toen in 2009 de voormalige Shell-toren op Amsterdam-Noord leeg kwam te staan,
schreef de gemeente een tender uit. Eind 2012 werd de toren verkocht aan de drie
initiatiefnemers en muziekondernemers van A'DAM: Amsterdam Dance and Music.
Vier jaar later werd een stralende toren ‘teruggegeven aan de stad’. Een uitmuntende
transformatie maakte van de hermetisch gesloten kantoortoren een 24/7 toegankelijke
beleving voor de stad met een grote mix van functies. Een nieuwe bestemming én
visitekaartje voor Amsterdam. Het maakt A’DAM Toren de winnaar in de
categorie Transformatie.
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TRANSFORMATIE/WINNAAR

De voormalige Shelltoren getransformeerd
tot A'DAM Toren.
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1. A'DAM Toren voor de start van de transformatie.
2. Op de 21ste verdieping kunnen bezoekers
rondlopen op de kroon van de toren, met uitzicht
over het centrum, het havengebied en de
polders. 3. Een impressie van de binnenkant van
A'DAM Toren. 4. Een schommel is aan het dak
toegevoegd waar bezoekers over de rand van de
toren kunnen schommelen. 5. Het gebouw heeft
een magnifiek uitzicht op het IJ en de binnenstad.
NRP Gulden Feniks 2017
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Het kan bezoekers aan Amsterdam
bijna niet ontgaan: de voormalige Shelltoren aan de noordzijde van het IJ is
getransformeerd en heeft daarbij een
spannende aantrekkingskracht gekregen.
Die nieuwsgierigheid wordt beloond. Bijna
nergens zijn zoveel verschillende functies
op zo'n kleine footprint gestapeld als in de
A'DAM Toren. Het programma omvat een
toeristisch observatiedek, verschillende bars en
restaurants (waarvan eentje een ronddraaiende
carrousel), verschillende evenementen- en
vergaderruimtes, een boutique hotel met
108 kamers, een ondergrondse club en een
openbare garage. De toren is tevens de
thuisbasis voor toonaangevende bedrijven uit
de muziekindustrie.

Overtuiging
De ambitielat lag bij aanvang van de
transformatie hoog, en dat in een economisch
lastige tijd. Door de duurzame betrokkenheid
en overtuiging van initiatiefnemers Sander
Groet (Club AIR), Duncan Stutterheim (ID&T) en
Hans Brouwer (MassiveMusic) als ontwikkelaar,
huurder én eigenaar werden de plannen
geborgd en risico’s gedekt. Een proeve van
inzicht en gedurfd ondernemerschap. Het
doel was om met behoud van het jaren zestig
icoon een decennialang afgesloten plek voor
het publiek te openen, opdat zoveel mogelijk
mensen kunnen genieten van het unieke zicht
op Amsterdam. A’DAM was in de crisisjaren
een lichtpunt en toont aan dat torenhoge
ambities realiteit kunnen worden en hoe
succesvolle transformaties een stad kunnen
verrijken. Dezelfde overtuiging waarmee de
transformatie in gang werd gezet, is terug te
zien in de afwerking. De subliem uitgevoerde
liften, trappen en toiletgroepen stralen plezier
en creativiteit uit en geven de toren een
onderscheidende kwaliteit.

Geheim ontsloten
Door de slechte bouwtechnische staat
moest het gebouw wel ingrijpend worden
gerenoveerd. Dit bood de mogelijkheid
intensief te verduurzamen. Omdat veel
karakteristieke jaren zestig architectuur in
Amsterdam is gesloopt, was behoud van het
karakteristieke ontwerp van architect Arthur
Staal speerpunt bij de aanpak. Er is veel moeite
gedaan om een nieuwe, donkere betonnen
gevel terug te brengen, gebaseerd op het
oorspronkelijk beeld en gevelgrid. De nieuwe
gevel betekent bovendien een sterk verbeterde
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5
isolatie. Het gebouw heeft een magnifiek
uitzicht op het IJ en de binnenstad. Met
verlaging van de glaslijn, de functionele luifel
en de dubbelhoge ramen in de loft is dit lang
bewaarde geheim nu ontsloten voor het grote
publiek. De luifel verstevigt het overhoekse
karakter en is voorzien van een strakke, witte
coating. Hierdoor is het architectonische
karakter van de eigenzinnige donkere toren, op
witte poten en met een witte verdraaide kroon,
bewaard gebleven.

van Overhoeks en was belangrijk voor het
overtuigen van nieuwe investeerders in het
gebied. Het maakt A'DAM Toren tot een icoon
voor transformatie. Het project is volgens de
jury een prachtig voorbeeld van hoe je op een
prominente plek in een stad op uitmuntende
wijze de kansen kunt pakken die er liggen.
A’DAM Toren is met overtuiging winnaar van
NRP Gulden Feniks 2017 in de
categorie Transformatie.

Succes
Lovende reacties en een veel belangstelling
illustreren het succes van de transformatie. Het
gebouw is vanaf de tender volledig verhuurd
en ontvangt dagelijks zo'n 3.500 mensen voor
de horeca, hotel, observatiedek en club. De
bijzondere mix van programma’s, ingrijpende
renovatie en uitstekende branding leiden tot
een voor Amsterdam-Noord ongekend hoog
huurniveau van gemiddeld 300 euro per m². De
toren is niet afhankelijk van een enkele huurder
en huisvest toonaangevende internationale
muziekbedrijven als Gibson, Sony Music, ID&T
en Massive Music. Het observatiedek heeft in
het voorjaar van 2017 reeds 250.000 betalende
bezoekers ontvangen.

Transformatie-icoon
Samen met het filmmuseum EYE is de A’DAM
Toren een nieuwe bestemming op de kaart
van Amsterdam en de definitieve verbinding
van stadsdeel Noord met de stad. Een
internationaal visitekaartje voor de stad, met
aantrekkingskracht op zowel bewoners als
bezoekers van Amsterdam. De transformatie
van de toren heeft in de crisisjaren een grote
boost gegeven aan verdere ontwikkeling

Inzender: Lingotto
Mede-inzenders: Claus en Van
Wageningen architecten, OZ, J.P. van
Eesteren, RoyalHaskoningDHV, Huygen
Installatieadviseurs, Deerns, DPA Cauberg
Huygen, dGMR, IGG, Stone Twins, Tank,
Next Architecten, ICrave, Rapenburgplaza,
Kone, Van Losser/Dijkink , Manntech, Invent
Design, A'DAM Toren C.V.
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1. Vooraanzicht B.Amsterdam. 2. Mensen kunnen
bij B.Amsterdam terecht voor werken, sport en
evenementen en voor een lunch of diner op het
dakterras. 3. Het restaurant betrekt een deel
van haar groenten, kruiden en eieren van de
moestuin en de kippen op het dak.
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TRANSFORMATIE/NOMINATIE

B.AMSTERDAM
Mooi voorbeeld van community building

B.Amsterdam is een nieuw concept-kantoorpand, gevestigd in het voormalige IBM machinepark
op het Rieker Business Park in stadsdeel Nieuw-West. B.Amsterdam is méér dan een
tijdelijke oplossing voor een leegstaand pand. Een zorgvuldig en opbouwend proces maakte
B.Amsterdam tot een vernieuwend, leerzaam en duurzaam business model dat verder gaat
dan de standaard broedplaats. Tussen de monofunctionele kantoorgebouwen en leegstand is
B.Amsterdam een verfrissend concept dat nieuw leven brengt in een verlaten stukje stad.
Het vijf verdiepingen en 18.000 m² tellende
gebouw van B.Amsterdam is na ruim een
decennium leegstand getransformeerd volgens
het concept van een dynamische stad. Het bleek
de basis van een succesvolle formule, getuige
de navolging die het inmiddels krijgt in twee
nabijgelegen panden en in Brooklyn, New York.

Dynamische stad
B.Amsterdam is ontwikkelt vanuit het idee
van co-creatie. In een vroeg stadium heeft de
gebouweigenaar NEXT architects betrokken
om na te denken over een concept. De visie om
het gebouw als stad te benaderen, heeft zijn
weerklank gekregen in het exploitatiemodel.
Zoals in iedere stad, zijn er verschillende
functies aanwezig die organisch groeien en zich
ontwikkelen. Mensen kunnen bij B.Amsterdam
terecht voor werken, sport en evenementen
en voor een lunch of diner op het dakterras
bij restaurant Bureau. Het concept van een
gebouw als stad of festival is consequent
doorgevoerd, van het publieke karakter van
de ‘pleinen’ en ‘straten’ in het gebouw, tot het
openbare park op het dak waar oude auto’s
als vergaderplek een knipoog zijn naar de
stedelijke sfeer.

Herkenbare ingrepen
Met het doel om het voormalig IBM gebouw
in de Riekerpolder tot een levendige hotspot
voor start-ups te transformeren, waren fysieke
ingrepen in het gebouw noodzakelijk. Met
name de ongewone footprint van 55 x 55
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meter vormde een uitdaging om voldoende
daglicht in de kern van het gebouw de krijgen.
Daarbij is de schil opvallend weinig veranderd.
Een belangrijke ingreep is de nieuwe entree,
waarbij het voorterrein een verblijfs- en
ontmoetingsplek is geworden. De opgehoogde
vluchttrappenhuizen geven, met de in het oog
springende oranje top, een duidelijk signaal:
hier is iets nieuws te beleven. De voormalige
installatieruimte van IBM is getransformeerd
tot een sfeervol restaurant, omringt door een
groen dakpark en moestuin.

Community building
Bijzonder aan B.Amsterdam is de gemeenschap
die ontstaat tussen de huurders. De
initiatiefnemers stellen dat zij niet ‘zomaar
wat stenen verhuren’, maar energie en
dynamiek genereren en een gemeenschap
tot stand brengen waarin de gebruikers
elkaar in meerdere opzichten verder helpen.
Voor creatieve ondernemers en start-ups
is B.Amsterdam inderdaad meer dan een
werkplek: het is een leefomgeving vol
inspiratie en mogelijkheden om nieuwe
mensen ontmoeten. Om tot die zorgvuldig
opgebouwde gemeenschap te komen, is een
nauwkeurig toewijzingsbeleid noodzakelijk.
Bij nieuwe huurders wordt goed gekeken
naar het huurdersprofiel en de meerwaarde
voor het gehele concept. Een groot
succes, bewijst de wachtlijst van potentiële
huurders. De verschillende gebruikers en
de dynamische sfeer in het pand hebben

grote aantrekkingskracht op uiteenlopende
ondernemers. Inmiddels zijn er meer dan 150
bedrijven gevestigd: van start-ups en creatieve
ondernemers tot gevestigde multinationals
die graag onderdeel willen zijn van deze
dynamische omgeving. Een van hen is IBM, ooit
de hoofdhuurder van het pand.

Hergebruik
Vrijwel alle materialen die gebruikt zijn bij
de transformatie hebben een tweede leven
gekregen: binnenwanden zijn gemaakt van oude
kozijnen, oude tapijttegels zijn nu akoestische
wandbekleding, meubilair is opgekocht in
kringloopwinkels en oude Trabantjes, caravans
en zeecontainers zijn in gebruik als vergaderen stilteplekken. Het restaurant betrekt een
deel van haar groenten, kruiden en eieren
van de moestuin en de kippen op het dak.
Opvallend zijn de grote industriële schuifdeuren
die continuïteit creëren tussen de binnen- en
buitenruimte op het dak. Het tijdelijke en onaffe
karakter van het interieur creëert de sfeer dat
er nog veel kan en gaat gebeuren in de nabije
toekomst. Precies de dynamische sfeer die
eigenaar en architect voor ogen hadden.

Inzender: NEXT architects
Mede-inzenders: Retail Bouw Nederland,Van
Rossum, Peutz, B.Amsterdam, Studio
Fabrick, SKEPP, Collaboration-O, Timeless
Investments
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1. Lumière Cinema vormt een bijzonder complex,
met belangrijke cultuurhistorische waarde.
2. De voormalige elektriciteitscentrale op het
industriegebied. 3. De combinatie met de
uitgebreide horeca maakt het een aantrekkelijk
filmhuis op een onalledaagse plek.
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LUMIÈRE CINEMA

Nieuw licht brengt leven in oude elektriciteitscentrale
Met de transformatie van de voormalige elektriciteitscentrale (1910) en ketelhuizen van
de Koninklijke Sphinx-fabriek is het nieuwe cultuurcluster De Timmerfabriek in Maastricht
tot leven gekomen. Lumière Cinema concludeert de tweede fase van de herontwikkeling
van De Timmerfabriek. In de rijksmonumentale machinehal kreeg het filmhuis een
restaurant met terras aan het water. Een prachtig complex, waarin het industriële erfgoed
van de Sphinx is gecombineerd met state-of-the-art filmzalen.
De herontwikkeling van het oude
industriecomplex is onderdeel van het stedelijk
ontwikkelingsproject Belvédère Binnensingel,
waarbij het cultuurcluster De Timmerfabriek als
aanjager dient voor de verdere herontwikkeling
van het voormalige industriegebied ten
noorden van het centrum van Maastricht. Een
voor Maastrichtenaren nog relatief onbekend
gebied, waar met een toneelgroep, expohal
en de nu gerealiseerde cinema een divers
cultureel aanbod ontstaat. Lumière Cinema
vormt een bijzonder complex, met belangrijke
cultuurhistorische waarde. De combinatie
met de uitgebreide horeca maakt het een
aantrekkelijk filmhuis op een onalledaagse plek.

Vakmanschap
De restauratie en transformatie van de
voormalige elektriciteitscentrale van de
Sphinx-fabriek in Maastricht is een goed
voorbeeld van gecombineerd vakmanschap.
Bij de transformatie werkte JHK Architecten
direct vanaf de aanbesteding samen met
restauratiearchitect Verlaan & Bouwstra. De
bureaus combineerden hun expertise en hebben
in samenwerking met de overige partijen een
integraal en doordacht ontwerp weten te maken.
Een van de eisen was om de rijksmonumentale
machinehal volledig te restaureren en het
complex als geheel zo goed mogelijk te
verduurzamen. De voormalige timmerwerkplaats,
met zijn bijzondere Hennebiqueconstructie,
zou eigenlijk alleen als geraamte behouden
blijven, maar is door de architecten toch als
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geheel in de ontwerpplannen opgenomen. De
timmerwerkplaats doet nu dienst als kantoor
voor het filmhuis en wordt doorkruist door
een openbare doorgang als toegang tot de
centrale binnenplaats van het bouwblok, waar
zomers kleinschalige festivals en evenementen
georganiseerd kunnen worden.

Karakter
Om de twee zwaar vervallen ketelhuizen op
een duurzame manier te kunnen herstellen,
is het poreuze metselwerk verwijderd en de
staalconstructie als geheel geconserveerd. Dit
maakte het mogelijk om onder de ketelhuizen
een kelderbak aan te leggen voor drie van
de zes filmzalen. Het eigen gewicht van de
kelderbak compenseert exáct de opwaartse druk
van het grondwater. Dankzij deze ingreep kon er
in de hallen zelf genoeg ruimte overblijven om
de beeldbepalende kapconstructies te blijven
ervaren: het karakter waar de initiatiefnemers
van Lumière Cinema aanvankelijk voor vielen.

Bezoekers
Om de rijksmonumentale machinehal goed te
isoleren, zijn slimme oplossingen gekozen om
alleen lokaal te klimatiseren: vloerverwarming
in combinatie met voorzetwanden op zithoogte
en ventilatoren die de warme lucht weer
naar beneden stuwen. Het resulteert in een
behaaglijk café-restaurant met minimale
stookkosten. Inmiddels blijken
zowel trouwe als nieuwe bezoekers en
toeristen het filmhuis te vinden. Niet alleen voor

een goede film, maar ook vanwege de horeca
en het historische complex.

Meervoudige waarde
Het filmhuis vormt dan ook een aanvulling
op de vele meer standaard bioscopen in
de omgeving. Lumière wilde naast een
verrassende programmering van culturele
en artistieke films ook experimenteren met
vernieuwende concepten voor de filmzaal zelf.
Dit vertaalt zich in de parabolische tribunes, die
steeds iets steiler oplopen waardoor het wijgevoel versterkt wordt.
Het filmhuis wordt gehuurd van de gemeente,
maar staat financieel gezien op eigen
benen. Het pand zelf kent een aanzienlijke
waardevermeerdering dankzij de zorgvuldige
herstelwerkzaamheden en de verduurzaming.
Door de restauratie en het hergebruik kan
het complex weer minimaal vijftig jaar mee,
waarmee een belangrijke herinnering aan het
écht Maastrichtse Sphinx-imperium behouden
blijft. Een aanzienlijke kwaliteitsverbetering
voor dé nieuwe stadswijk van Maastricht.

Inzender: JHK Architecten
Mede-inzenders: Verlaan & Bouwstra
architecten, LAUDY Bouw & Ontwikkeling,
Lumière Cinema Maastricht, Arcadis, Deerns,
DPA Cauberg-Huygen, Dorine de Vos en
Rosie Stapel, gemeente Maastricht
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W HOTEL BANK
Oorspronkelijke kwaliteit spreekt opnieuw

Met de transformatie van de voormalige Kas Bank, een rijksmonument aan de Spuistraat,
heeft het centrum van Amsterdam er publiekelijk toegankelijk ruimtes bij gekregen en is
het monumentale karakter van het gebouw in ere hersteld. Door de gedaanteverandering
blaast het robuuste gebouw nieuw leven in een stuk straat dat jarenlang slecht
geprogrammeerd was.
Het oorspronkelijke ontwerp van F.W.M.
Poggenbeek volgde de typologische opzet van
bankgebouwen uit het eerste decennium van
de twintigste eeuw: kluizen in de kelders, een
monumentale ontvangsthal onder een glas-inlood kap op de eerste verdieping en kantoren
op de bovenste verdiepingen. Architect C.B.
Posthumus Meyjes jr. voegde er in 1932 een
vleugel aan toe. De ontwerpen van 1908 en
1932 werden als uitgangspunt genomen in het
nieuwe ontwerp voor het W Hotel Bank van
Office Winhov.

Metamorfose
Het gebouw was in de loop der jaren
gemoderniseerd en verloor daarmee zijn
oorspronkelijke karakter. De gevel heeft in
het nieuwe ontwerp het authentieke beeld
weer teruggekregen. De hoofdentree,
ontvangsthal, trappenhuizen en het lichthof
zijn gerestaureerd. De metamorfose van het
bankgebouw naar een publiek gebouw met
hotel verliep in nauwe samenwerking met de
gemeente en de buurt. Een intensief proces
dat de basis vormde van de indrukwekkende
transformatie van een naar binnen
gekeerd gebouw, midden in de 
Amsterdamse binnenstad.

Monumentale waarden
Bij de transformatie van het voormalige
bankgebouw en rijksmonument tot
vijfsterrenhotel, zijn de monumentale
elementen in het gebouw zorgvuldig
gerestaureerd. Heugelijk was het moment
waarop in de kelder een originele tegelvloer
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werd teruggevonden, die inmiddels opnieuw
de toegangshal voor het grand restaurant siert.
Ook de originele karakters van de trappen en
relingen, glas-in-lood ramen, wandbekleding
en plafondontwerpen uit 1908 en 1932 zijn
teruggebracht in het huidige gebouw. Een
van de eisen bij de transformatie was dat ook
de relatie tussen het gebouw en de straat
verbeterd werd. Dit is gerealiseerd door drie
gelijkvloerse toegangen vanaf de straat.
De herbestemming schept ruimte voor
grand restaurant The Dutchess, gevestigd
in de monumentale ontvangsthal op de
eerste verdieping, een bar en een publiek
toegankelijke spa in de voormalige kluizen
op de begane grond en in de kelders. Langs
de Spuistraat is de XBANK gevestigd: een
creatieve incubator waar Nederlands talent
op het gebied van mode, kunst en
design zich presenteert.

Very Good rijksmonument
De verduurzaming van het gebouw heeft
geleid tot een BREEAM Very Good Label.
Daarmee is de voormalige Kas Bank het
eerste rijksmonument in Nederland met dit
certificaat. Het bestaande casco wordt volledig
hergebruikt en er is waar mogelijk thermische
isolatie aangebracht. Het hotel op de bovenste
verdiepingen is voorzien van de nieuwste
generatie ledverlichting. De benodigde energie
wordt opgewekt met een compact warmte- en
koudeopslagsysteem. Intelligente installaties,
die worden gestuurd door de aanwezigheid
van personen, zorgen ervoor dat het

energiegebruik veel lager is dan een gemiddeld
nieuw gebouwd hotel.

Kwaliteit spreekt
Een bijzondere ingreep werd gedaan in
het lichthof boven de glazen koepel van de
monumentale ontvangsthal. Door een glazen
brug te vervaardigen is de ontsluiting van
deze verdieping sterk verbeterd. De glazen
brug geeft de hotelgasten een uniek zicht op
de overkapping met glas-in-lood ramen. Na
uitvoerig onderzoek zijn in de monumentale
ruimten de kleuren gereconstrueerd tot
het oorspronkelijke kleurenpalet van begin
twintigste eeuw. Het resultaat is een rijk
gebouw met subtiele decoratieve elementen
in iedere ruimte.

1. Door een glazen brug te vervaardigen is de
ontsluiting van deze verdieping sterk verbeterd.
2. De verduurzaming van het gebouw heeft
geleid tot een BREEAM Very Good Label.
3. Vooraanzicht W Hotel Bank.

Inzender: Architectenbureau Office Winhov
Mede-inzenders: PBM construction BV,
Baranowitz + Kronenberg, Hoek Architectuur
& Restauratie, Van Rossum, Cauberg Huygen
Raadgevende Ingenieurs, Europe Hotels,
Private Collection
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Bellavista Den Haag

De voormalige kantoorkolos Thorbecketoren is getransformeerd tot
een woontoren met 116 luxe huurappartementen (80 tot 130 m²) en
commerciële ruimtes op de onderste verdiepingen. De toren is opgetopt
met twee woonverdiepingen. Het gebouw is onderdeel van het complex
De Savornin Lohmanplein. Voor optimale woningplattegronden is
de kern uit het gebouw verwijderd door de stabiliteit naar buiten te
verplaatsen. Deze aanpassingen zijn mogelijk dankzij versterking van de
huidige constructie en toevoeging van constructieve, woningscheidende
wanden. De gevel kent een prestigieus ontwerp met grote, glazen
puien en buitenruimten voor optimaal uitzicht rondom, met respect
voor het oorspronkelijke ontwerp. Voor de balkons is een onzichtbare
ophanging ontworpen. De transformatie biedt aanleiding tot totale
gebiedsverbetering, zoals de herinrichting van de openbare ruimte,
renovatie en uitbreiding van het ondergelegen winkelcentrum,
optimalisatie van parkeren in het complex en zelfs nieuwe mogelijkheden
voor het naastgelegen kantoorpand.
Inzender: Urban Interst
Mede-inzenders: Rijnboutt, Bouwcombinatie Akor- Vastbouw, Bureau
Tielemans, Bureau Veldweg, HVTC, Gemeente Den Haag, Bellavista
Belegging BV/Urban Interest

NRP Gulden Feniks 2017

42_t1t2.indd 42

Broederhuis Amsterdam-West

Het voorheen naar binnen gekeerde traditionalistische broederhuis in
Amsterdam-West is getransformeerd tot huurstudio’s voor statushouders
en andere starters op de woningmarkt. Het broederhuis was een klooster
van de Congregatie Broeders Maria Onbevlekte Ontvangenis en maakt
als zodanig deel uit van een groots opgezet rooms-katholiek complex
aan weerszijden van de Postjesweg. Het gebouw bestond uit twee
bouwlagen met slaapcellen, een eetzaal en een kapel op de eerste
verdieping. In 2003 werd het gebouw in gebruik genomen als moskee.
De binnenplaats werd daarbij dicht gebouwd met twee gestapelde
gebedsruimtes; deze is nu hersteld. Door een bijzondere ontsluiting via
gestapelde veranda’s, is van de beslotenheid de centrale kwaliteit van
het gebouw gemaakt. Behoud en versterking van de karakteristieken van
het gebouw vormden dan ook het uitgangspunt van het hergebruik. Op
de overspannen Amsterdamse woningmarkt zijn met deze transformatie
betaalbare en kwalitatieve starterswoningen gecreëerd. Tijdens het
proces ontstond de noodzaak om de instroom van asielzoekers te
huisvesten. De nieuwe studio’s blijken hiervoor zeer geschikt.
Inzender: Villanova architecten
Mede-inzenders: Archangel bouw, Climatic design consult, Tentij,
Bennink, Here, Stadgenoot
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De Rechercheur

Het gebouw De Rechercheur in Hilversum is in 1954 door Dudok
ontworpen als politiebureau. De Alliantie benaderde als eigenaar
Vanschagen Architecten om het gebouw, ‘een verwaarloosd juweeltje’, te
transformeren tot achttien wooneenheden voor starters. De gebouwvorm
is langwerpig, met drie kantoorverdiepingen, een kelder en een
kenmerkend lessenaarsdak. De noordelijke langsgevel, een typische
Dudokgevel, richt zich naar de stad en is net als de kopgevel aan de
Kapelstraat ongeschonden gebleven. De Rechercheur was in 1979 tijdelijk
in gebruik voor het huisvesten van werknemers uit het buitenland. Er zijn
toen schadelijke aanpassingen gepleegd in de plattegronden en aan de
zuidgevel. Belangrijke verbeteringen in de transformatie zijn dan ook het
creëren van een goed bewoonbare begane grond, de herindeling van de
appartementen op de verdiepingen en het toevoegen van galerijbalkons
op de zuidgevel. Betaalbaar wonen in erfgoed versterkt Hilversum en geeft
De Rechercheur een tweede leven.
Inzender: Vanschagen Architecten
Mede-inzenders: Karbouw, Alliantie bewonersbegeleiding, Alphaplan,
gemeente Hilversum, de Alliantie Hilversum
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DNA

De Nieuwe Admiraliteit (DNA) is een modern hoogwaardig woongebouw
voor studenten en young professionals in Kralingen, Rotterdam. Het
voormalige kantoorgebouw uit in 1989, had een oppervlakte van
40.000 m² verdeeld over drie torens met veertien verdiepingen en kampte
al zes jaar met leegstand. De transformatie bestond uit het wegzagen van
de betonnen borstwering en het toevoegen van een nieuwe bakstenen
gevel; het casco is behouden gebleven. De verouderde kantoorkolos
is getransformeerd tot een stoer en stedelijk woongebouw met 658
appartementen met parkeerruimte voor 250 auto’s en 800 fietsen. De
innovatieve verticale schuiframen van Metaglas maken het mogelijk de
hele woning om te toveren tot één grote buitenruimte. Wooncomfort met
de stad aan je voeten. DNA heeft gezorgd voor een nieuwe impuls in de
buurt en samen met het studenthotel is er een plek ontstaan waar jonge
mensen elkaar ontmoeten.
Inzender: Klunder Architecten
Mede-inzenders: ABB, IMd Raadgevende Ingenieurs, Toorenburg
installateur, Smits brandadviseur U-Vastgoed, City Pads
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Entrepot-pakhuis Overijssel

Aan de Nieuwe Willemshaven in Harlingen is het in verval geraakte
Entrepot-pakhuis Overijssel uit 1904 prachtig gerestaureerd en aangepast
om te kunnen dienen als multifunctioneel overdekt stadsplein. Na
funderingsherstel heeft er een totale restauratie plaatsgevonden.
Daarbij is de glaskap teruggekomen, zijn de geprofileerde dakranden
gerestaureerd, is de oude hoofdentree opnieuw gemetseld en zijn de
getegelde jugendstil naamtableaus opnieuw aangebracht. De één meter
scheef oplopende vloer is rechtgetrokken en voorzien van een trap
en hellingbaan. Het hooggelegen plateau loopt zo bij springvloed niet
onder water. De bestaande openingen zijn van puien voorzien; als de
houten deuren open zijn, is het 'stadsplein' beschermd tegen de zeewind.
In grote stalen kaders zijn verdiept liggende puien aangebracht, die
beschermd worden door industrieel ogende rib-en-strek metalen luiken.
Hiermee krijgt het pakhuis een 'gezicht' naar de ruimte die in de verdere
ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven het 'Entrepotplein' zal
gaan heten.
Inzender: Penta Architecten BV BNA
Mede-inzenders: Jurriëns Noord BV, Monumentenadvies Noord,
gemeente Harlingen
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Europalaan Eindhoven

In 2016 verhuisde Woonbedrijf van vier locaties naar één nieuw kantoor
in de binnenstad van Eindhoven. Leegstand van de oude kantoorpanden
was geen optie; een woonfunctie lag voor de hand. In het oude
kantoor aan de Europalaan zijn 48 betaalbare appartementen voor
flexwonen gerealiseerd. Zo wordt leegstand voorkomen en gezorgd
voor nieuwe woonruimte voor kwetsbare doelgroepen. Het hart van het
kantoorgebouw werd gevormd door een enkellaags atrium. Rondom dit
atrium lagen de kantoorvleugels. In de kantoorvleugels zijn nu kleine
zelfstandige wooneenheden gerealiseerd en in het atrium negen shedwoningen. Iedere shed-woning heeft een nieuwe verdieping in de
boogvormige daglicht-shed gekregen, waardoor dit een heel speciaal
woningtype is geworden. Alle woningen zijn gerealiseerd volgens het
duurzaamheidsprincipe van The Natural Step (TNS). De bestaande
tegelvloer, ontworpen door Peter Struycken, is in de nieuwe plannen
geïntegreerd en vormde de basis voor het nieuwe kleurpalet waar
Struycken opnieuw bij betrokken was.
Inzender: Woningcorporatie Woonbedrijf SWS.Hhvl
Mede-inzenders: architecten|en|en, Bouwbedrijf van Rijswijck, Peter
Struycken
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Gasthuyspoort

Project Gasthuyspoort in Breda is onderverdeeld in twee fases. De eerste
fase bestaat uit de transformatie van de voormalige kantoorgebouwen
van de Sociale Dienst naar 33 appartementen en 6 pakhuiswoningen.
Verder worden er 5 woningen aan een hofje gerealiseerd. In de tweede
fase worden er 19 luxe appartementen gerealiseerd op de locatie van het
voormalige Hendriksgebouw. De bestaande constructie van betonnen
kolommen en betonplafonds zorgt op de begane grond, eerste en
tweede verdieping voor een industrieel en stoer karakter. Ook de vrije
plafondhoogte van ruim 3 meter draagt bij aan de ruimtelijke beleving.
Diezelfde kolommenstructuur en de verdiepingshoogte leveren flexibele
indeelbaarheid van de wooneenheden op. Op de begane grond is
commerciële plint De Groene Poort gesitueerd, met onder andere een
pastarestaurant, kledingwinkel, ijssalon en bakker. Het voormalige archief
in de kelder is getransformeerd tot garage met 20 parkeerplaatsen. Een
nieuwe, mutifunctionele invulling voor Gasthuyspoort.
Inzender: Maas-Jacobs Vastgoed B.V.
Mede-inzenders: Bedaux de Brouwer Architecten BNA, Maas-Jacobs
Bouwbedrijf B.V. H4D Raadgevend Ingenieurs B.V., Van den Buijs
Install, Bink Installatie Groep, Delacourtvanbeek
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Grootlab Amsterdam

Het inpassen van theater- en danszalen in blok 1, gecombineerd met
de behoefte aan twee grote danszalen, was de grootste uitdaging bij
de transformatie van het voormalig Shell laboratorium. De zalen pasten
simpelweg niet binnen de bebouwingschil, terwijl de bestaande constructie
geen nieuwe opbouw kon dragen. Het ontwerpteam kantelde dit vraagstuk
tot een verrassend concept waarbij het contrast tussen bestaand en
nieuw de gebruikers stimuleert in hun creativiteit. De gevraagde zalen
zijn ondergebracht in een op zichzelf staand volume dat in het bestaande
atrium is geplaatst en daar 6,5 meter bovenuit steekt. Dit concept loste
diverse technische problemen op: de nieuwbouw creëert ruimte voor
de theaterzalen en het werd mogelijk om de bestaande installaties te
behouden. Die waren van dermate goede kwaliteit dat ze na beperkte
toevoegingen zorgen voor een onderwijsgebouw met een goed
leefklimaat en een laag energiegebruik. Binnen de scherpe financiële
kaders vormde dat een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het
plan.
Inzender: architectenbureau Fritz en MONK architecten
Mede-inzenders: Heijmans Utiliteitbouw, ABT, Koeter Vastgoed,
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
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Het Kielzog – huis voor cultuur en bestuur Kerk Breskens
Gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een prominent, publiek gebouw
gekregen waarin theater, kunstencentrum, bibliotheek én gemeentehuis
zijn gehuisvest: Het Kielzog, huis voor cultuur en bestuur. In dit levendige
hart van de gemeente vinden diensten, voorlichting, educatie, cultuur en
ontspanning onderdak. Lagere exploitatiekosten, een energieneutraal
gebouw en efficiënter gebruik van het aantal vierkante meters waren
onderdeel van het programma van eisen. In de nieuwbouw zijn bestaande
elementen hergebruikt, zoals de theaterzaal. Doordat de publieke ruimtes
flexibel indeelbaar zijn, wordt eenvoudig geschakeld tussen diverse
vormen van gebruik. Het naastgelegen en verouderde gemeentehuis
ondergaat op termijn een volledige transformatie. In de tussentijd
functioneren oud- en nieuwbouw als één gebouw. De verbindende centrale
straat vangt de hiaten in de huidige aansluiting op met tijdelijke invulling.
Zowel in het gebruik als exploitatie-technisch en stedenbouwkundig heeft
het nieuwe gebouw grote waarde voor Hoogezand-Sappemeer.
Inzender: De Zwarte Hond
Mede-inzenders: Groothuis Bouwgroep, Harwig, Wolter en Dros,
Valstar Simonis, Peutz Ingenieursbureau, OKRA landschapsarchitecten,
VENS architecten, The Thirsty Fisherman, City as Archive, Gemeente
Hoogezand-Sappemeer
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In Breskens staat een voormalige evangelische kerk naar ontwerp
van A.C. Kammeijer. De kerk is midden in de visserswijk gebouwd en
is daarom stedenbouwkundig een markant gebouw. In 2003 werd
de kerk gesloten en verkocht. De huidige eigenaren hebben de kerk
gesplitst en verbouwd tot twee afzonderlijke appartementen. Bij
beide appartementen is de verdiepingsvloer uitgebreid en voorzien
van een stalen trap. Om meer daglicht en toegang naar de tuin te
creëren, zijn op de begane grond doorbraken en in het dak een aantal
dakramen gemaakt. Beide appartementen zijn gemoderniseerd, maar
de karakteristieken van de kerk zijn nog aanwezig. De toog achter de
voormalige kansel is doorgebroken en biedt ruimte aan een keuken en
zolderkamer. De zijkapel is door de bewoners dichtgezet en fungeert
als slaapkamer/badkamer. De verlichtingsarmaturen zijn geschilderd en
hergebruikt. De opdrachtgevers hebben besloten de toren op het dak in
ere te herstellen. Met de transformatie is het gelukt om cultureel erfgoed
in Breskens te behouden.
Inzender: Weeber archtecten
Mede-inzenders: Bouw en aannemingsbedrijf Schoote, Dian Lammens
& Willem van Vliet
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Kortenaer

Tegenover de Koninklijke stallen, een prachtige plek in Den Haag, staat
het getransformeerde woningbouwcomplex Kortenaer. In opdracht van
Provast en Syntrus Achmea is een ontwerp gemaakt voor een complete
facelift en functiewijziging van het voormalige kantoorgebouw, dat eind
jaren ‘60 werd gebouwd door architect Piet Zanstra, de oprichter van het
huidige ZZDP. Het gebouw werd ontworpen voor OLVEH verzekeringen,
een voorloper van AEGON. Het forse gebouw, ruim 15.000 m² bvo, was
toentertijd een architectonisch statement. Toen de waarde daalde als
gevolg van langdurige leegstand, stegen de kansen voor transformatie.
Het nieuwe wooncomplex bestaat uit 149 huurwoningen. Bovendien zijn de
installatieruimtes op het dak verwijderd, waardoor vier penthouses (koop)
toegevoegd konden worden. De geveltransformatie heeft geleid tot een
uitnodigend beeld dat goed aansluit bij de omgeving. Het gebouw is door
de transformatie zowel technisch als economisch gezien naar een hoger
niveau getild. Ook de totale beleving van de omgeving is opgewaardeerd.
Inzender: ZZDP Architecten
Mede-inzenders: De Vries en Verburg, Peutz, Provast en Syntrus
Achmea Real Estate & Finance
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LAB.073 Enexis

Het in 1916 in ‘s-Hertogenbosch gebouwde 50KV station, destijds ten
dienste van energievoorziening, vormt precies honderd jaar later de
uitgelezen plek om bij te dragen aan de energietransitie. Het monumentale
gebouw is getransformeerd tot innovatiecentrum voor Netwerkbeheerder
Enexis. LAB.073 is multifunctioneel: een ontmoetingscafé als entreegebied
met daaromheen workshop- en expositieruimten. Vanuit de voormalige
onderhoudshal schuif je de knalgele tribune eenvoudig over de oude
rails naar buiten voor diverse activiteiten. Waar vroeger transformatoren
luidruchtig aanwezig waren, zijn nu stilte-, overleg- en belplekken
gerealiseerd. De afzonderlijke gebouwdelen laten ruimte voor verandering;
van essentieel belang in de energietransitie. Aanwezige meubels worden
opnieuw benut en aangevuld met tweedehands inrichtingselementen.
De oorspronkelijke architectuur is in ere hersteld. Dankzij de bestaande
robuuste kwaliteit en karaktervolle structuur van het gebouw is een nieuwe
beleving gecreëerd, passend bij de sfeer die Enexis wil uitstralen.
Inzender: Inbo
Mede-inzenders: Van Asperdt Onderhoud en Beheer, Deerns, Abovo
Akoestisch advies, EFF Bouwkundig Advies, Thoonen Metaalbouw, Van
Ewijk Elektro, Beta Guard, Nsecure, Hovek projectinrichting, Rossen
Interieurbouw, Stam+De Koning, Verstappen Van Amelsvoort B.V.,Verweij
Elektrohulpdienst B.V., Jan de Vries, Susan Brouwers, Enexis
NRP Gulden Feniks 2017
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Lighting

Het voormalig hoofdkantoor van Philips Lighting in Eindhoven, gebouwd
rond 1980, was lange tijd een afgesloten enclave in de stad. Door het
vertrek van deze Philips divisie naar de High Tech Campus kwam deze
locatie in het centrum vrij. Door aan de noordzijde te verdichten met
woontorens, kan het zuidelijk deel van de 3,5 hectare vrij blijven voor
een stadspark waarin het riviertje de Gender opnieuw kan stromen. De
drie vleugels van het vrijkomende kantoorgebouw van 43.000 m² zijn
ingevuld met meer dan zeshonderd appartementen voor met name
expats. Op de begane grond is ruimte voor onder meer een supermarkt
en koffiebar. De structuur van het gebouw en de betonnen trappenhuizen
zijn behouden, terwijl de gevels zijn geopend. Grote schuiframen zorgen
voor veel daglicht. Het gebouw is aangesloten op de stadsverwarming.
Het project is turn-key opgeleverd: compleet afgewerkt, inclusief
meubilair, een goed geoutilleerde keuken en – uiteraard – een tv én
stofzuiger van Philips.
Inzender: diederendirrix architectuur & stedenbouw
Mede-inzenders: Stam + De Koning Bouw bv, Adviesbureau Tielemans
Bouwconstructies bv, J. van Toorenburg bv, Tritium Advies, Bravea,
Landschapsarchitect Buro Lubbers, Foolen & Reijs Vastgoed
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Merwedehof

Merwedehof Nieuwegein omvat de transformatie van een 6.975 m²
groot kantorencomplex naar 87 woningen. Een verrassende facelift
veranderde Merwedehof in een modern woongebouw met ondergelegen
parkeergarage en fietsenstalling. Wooncorporatie Jutphaas Wonen nam
41 van de 87 huurwoningen af. De 46 koopwoningen zijn verkocht aan
particulieren. Gemeente Nieuwegein, Local en Trebbe hebben intensief
samengewerkt om deze transformatie mogelijk te maken. Daardoor
is het project binnen anderhalf jaar aangekocht, ontwikkeld, verkocht
en in aanbouw genomen. De gemeente geeft hoge prioriteit aan het
aanpakken van de leegstand van kantoren. Door de toekomstige
huurders bij het ontwerpproces te betrekken, is er een product ontstaan
dat optimaal aansluit bij de markt. Deze transformatie is niet alleen een
oplossing voor de langdurige leegstand, maar komt ook tegemoet aan
de vraag naar betaalbare woningen in de gemeente en betekent een
verbetering van de omgeving. Het nieuwe appartementengebouw ligt
bovendien op loopafstand van het stadshart van Nieuwegein.
Inzender: Trebbe West
Mede-inzenders: OIII Architecten, Vereniging van Eigenaren
Merwedehof, Peutz, Pieters Bouwtechniek, Deltavorm, Fleur Baaij, Ter
Berg Totaalinstallaties, Van Echtelt Metaal, Versteeg metaal Groep,
Wencop Hoveniers, Herontwikkeling Villawal BV (Local/Trebbe)
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Museum De Pont

Museum De Pont is gevestigd in een voormalige wolspinnerij. In 19901992 verbouwde Benthem Crouwel Architects de monumentale fabriek
al tot museum voor hedendaagse kunst. Museum De Pont is nu volledig
getransformeerd tot volwaardig en eigentijds museum met 1.100 m²
expositieruimte en een vernieuwd entreegebied. Bezoekers betreden
sinds kort het voorterrein van het museum via een entreepoort, die bestaat
uit meerdere geschakelde doorgangen. De nieuwe vleugel van het
museum grenst aan de museumtuin. Het nieuwe restaurant, met een aan
de tuin grenzende lounge, is groter en heeft een centrale plaats gekregen
tussen de oudbouw en de nieuwe vleugel. De kenmerkende zichtlijn langs
de oorspronkelijke buitenwand van het museum blijft intact en sluit goed
aan op de huidige museale route. Bovenramen rondom laten het plafond
zweven en zorgen voor spectaculaire, lichte ruimtes. Door de recente
aanpassingen is een logische opeenvolging van publieksfuncties ontstaan:
entree, boekwinkel, bibliotheek, restaurant, lounge met terras
en museumtuin.
Inzender: Benthem Crouwel Architects
Mede-inzenders: ABT, Ingenieursbureau Knipscheer B.V, LPB Sight,
Museum De Pont
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Omke Jan

De transformatie van deze boerderij heeft na zeven jaar leegstand
nieuw leven in het dorp Woudsend gebracht. Bij de verbouwing is de
originele kwaliteit van de boerderij zoveel mogelijk benadrukt. Het in
volle glorie laten zien van de majestueuze kapconstructie vormde het
uitgangspunt voor het ontwerp. Een eerder aangebrachte verdiepingsvloer
is doorsneden met een enorme vide. De kapconstructie is door de strakke
wit gestuukte uitsparing vanuit praktisch iedere plek op de begane grond
zichtbaar. Het meest in het oog springende detail is de lichtkoker die
dwars door de verdiepingsvloer het daglicht op de stamtafel laat schijnen.
De materialen en kleuren sluiten op een sobere en authentieke wijze
aan bij de aard van de bouw. Het historische pand is voor een groot deel
teruggebracht in oorspronkelijke staat en gaat in haar nieuwe functie als
‘Boergondische ontmoetingsplek’ een verbinding leggen tussen de boeren
uit de omgeving en de bewoners uit het dorp, maar ook met toeristen die
naar Woudsend komen.
Inzender: Eek en Dekkers BV
Mede-inzenders: Jelle's Boubedriuw B.V., Adviesbureau Sijperda-Hardy
BV, Ingenieursbureau Linek, Bakker Vakkeukens, Bles Bros

NRP Gulden Feniks 2017

15-06-17 16:46

Oudegracht 152-156

Het complex aan de Oudegracht 152-156 betrof een drietal monumentale
panden in enigszins vervallen staat. Het Erasmushuis (nr. 152) is een
in 1863 vrijwel geheel nieuwgebouwd diep huis. De kern van het
gebouw, een woonwinkelhuis, stamt echter nog uit de middeleeuwen.
De voorgevel in eclectische stijl en indeling zijn drastisch gewijzigd in
1863. Van Oudegracht 156 is rond 1366 de eerste vermelding gevonden.
Door de eeuwen heen zijn huis en voorgevel regelmatig verbouwd.
Sinds 1909 was er een bioscoop gevestigd. Het bioscoopcomplex
stond sinds enkele jaren leeg. De begane grond van het complex is nu
getransformeerd naar twee separate winkels. Daarnaast zijn alle drie de
gevels gerenoveerd naar een interpretatie van de historische situatie.
De verdiepingen van Oudegracht 152-156 worden getransformeerd tot
woningen. Met de transformatie van het complex en de renovatie van de
gevels wordt er weer een stukje historie teruggebracht in de binnenstad
van Utrecht. De leefbaarheid van het gebied rondom het gebouw is
bovendien aanzienlijk verbeterd.
Inzender: ZZDP Architecten
Mede-inzenders: Aannemingsbedrijf K. Dekker, LBP Sight, Aalberts
bouw BV, Ivy.group
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Paviljoen Bernadette

Het bijna honderd jaar oude landgoed Sancta Maria, op de grens van
Noordwijk en Noordwijkerhout, gaat na leegstand en transformatie
een nieuwe toekomst tegemoet. De bestaande paviljoens van
het voormalige zorginstellingenterrein zijn getransformeerd tot
schitterende woongebouwen met imposante herenhuizen. Een van deze
getransformeerde woongebouwen is paviljoen Bernadette. De schil van
het gebouw is volledig gerenoveerd en het gebouw is verticaal gesplitst
in zeven casco herenhuizen, in een uniforme kleur- en materiaalstelling.
De woningen zijn na overdracht aan de koper volledig in eigen beheer en
met maximale keuzevrijheid afgebouwd.
Inzender: Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria C.V.
Mede-inzenders: Lugten Malschaert Architecten, transVORM B.V.,
Kelfkens en De Jong, Wolf Dikken Adviseurs
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Post-Plaza, Leeuwarden

Het rijksmonumentale postkantoor van Leeuwarden van C.H. Peters (1902)
is één van de grootste in zijn soort in Noord-Nederland. Het gebouw staat
op een prominente plek: aan de Tweebaksmarkt, vroeger een gracht met
allure. Door de bestaande veertig kamers tellende hotelaccommodatie
in het Witte Hûs uit te breiden met het vroegere postkantoor heeft
Leeuwarden een hotelvoorziening op niveau gekregen. Het exterieur van
het postkantoor is op ingetogen wijze gerestaureerd. Binnen openbaart
zich in het voor iedereen toegankelijke Grand Café de fraaie hal met de
bijzondere houten kapconstructie. Het postkantoor is getransformeerd
naar 42 hotelkamers, 2 vergaderzalen, een Grand Café, keuken, back-ofhouse en eigen koffiebranderij. Daarnaast zijn in het gebouw de niveaus
teruggebracht van negen tot zes en is er een nieuwe entresolverdieping
gerealiseerd. De ziel van het voormalige postkantoor is tot in detail
gevangen in het schitterende, met een internationale designprijs
bekroonde interieur van het gebouw.
Inzender: PSVA
Mede-inzenders: Adema Architecten, STARS Design, Jurriëns, Strukton
Worksphere, PSVA, Jefko Installatietechniek, Projectengineering
Castelein, PEUTZ, Fugro, Monumentenwacht, Oesterbaai, Post Plaza
Hotel & Grand Café, gemeente Leeuwarden, RCE, HOSCOM
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Rag, Strijp R

Het voormalige Pompgebouw op Strijp R is herbestemd tot een tienonder-één-kap woongebouw. De gele bakstenen doos is pragmatisch en
functionalistisch gebouwd door de ingenieurs van Philips. Het gebouw
bood op haast vanzelfsprekende wijze ruimte om in de helft van het
gebouw woningen te creëren, met de woonkamers en keukens op de
eerste verdieping onder het kenmerkende dak met stalen spanten en
beton cassettes grenzend aan een dakterras op het zuiden. Door het
middelste stramien te verwijderen en het gebouw daarmee open te
breken, is de oplossing gevonden om ook de andere helft van licht,
lucht en dakterrassen te voorzien. De bestaande buitengevels konden
nagenoeg intact blijven. Er zijn vier kleinere appartementen gerealiseerd,
zodat het bestaande trappenhuis behouden kon blijven. De hoekwoningen
hebben een andere plattegrond, omdat zij gebruik maken van de originele
laad- en losdeuren in de gevel. Met respect voor en geïnspireerd door het
bestaande pand heeft het een nieuwe bestemming gekregen.
Inzender: Eek en Dekkers BV
Mede-inzenders: Bouwbedrijf van Gerven, RAG BV, Tritium, JV2
constructeurs, Seerden bouwadvies, Amvest
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Rokin 21 en 49

Op de plek van het voormalige bankgebouw van Fortis aan het Rokin in
Amsterdam zijn twee warenhuizen verrezen. Het ontwerp, gebaseerd
op gedegen onderzoek naar de cultuurhistorische achtergrond van
de locatie, heeft ertoe geleid dat de periode van de Amsterdamse
Cityvorming (1885-1920) als ankerpunt is genomen voor de verdere
uitwerking. De leidende vraag daarbij was hoe een hedendaags
programma van warenhuizen kan worden ingepast in de fijnmazige
context van een historische binnenstad. Ook de verbinding tussen Rokin
en Nes werd herzien. Met het opdelen van het Fortisgebouw in twee
gelijke volumes is een steeg geïntroduceerd, waarvan het profiel is
ontleend aan gelijksoortige straatjes in de directe omgeving. Bepalend
voor het ontwerp waren tevens de verschillende stedelijke sferen van
Rokin en Nes. Beide sferen hebben een nadrukkelijke rol gekregen in
de compositie, geleding en materialisering van beide gebouwen. De Nes
verlevendigt en ook het pleintje ter hoogte van cultuurhuis De Brakke
Grond krijgt weer een meer levendige functie door de komst van de
nieuwe warenhuizen.
Inzender: Rijnboutt
Mede-inzenders: Van Wijnen Heerhugowaard B.V., De Wijde Blik, IMd
Raadgevende Ingenieurs, Van der Sluis, Octatube, Ivy Group
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Rotterdamse Werkplaats voor de Geest

De Rotterdamse Werkplaats Voor De Geest is de nieuwe thuisbasis van
een boeddhistisch centrum. De transformatie heeft een eigentijdse,
energieneutrale, ruimte opgeleverd die recht doet aan de boeddhistische
traditie. Het centrum is georganiseerd in twee gescheiden ruimtes, met
ieder hun eigen, karakteristieke identiteit. Het spirituele karakter van
de meditatieruimte wordt subtiel benadrukt door de drie ‘horizonnen’.
De ruigheid van de hennepwanden, het hemelsblauwe plafond en de
eiken bank creëren een serene sfeer. De multifunctionele foyer wordt
gedefinieerd door de omringende wand, waarin in niches alle essentiële
functies zijn verwerkt. De centrale ruimte is nadrukkelijk op de straat
georiënteerd, waardoor interactie ontstaat met de stad. Het ontwerp is
energieneutraal en heeft de potentie van het bestaande gebouw binnen
een beperkt budget maximaal benut. De visie heeft geleid tot een ruimte
waarin alle functionele, duurzame, en budgettaire aspecten bijdragen aan
een boeddhistische én Rotterdamse uitstraling.
Inzender: COFO architects
Mede-inzenders: Hofrijn, Studio Zegwaard, vrijwilligers,
in2ecobuildings, Stichting Phuntsok Chö Ling, Woonbron
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Technology Base

Het project is onderdeel van de transformatie van de oude vliegbasis
Twenthe tot Technology Base. Diverse F16 shelters worden
getransformeerd tot bedrijfsruimte. Industrieel ontwerpbureau Dynteq is
het eerste bedrijf dat zich in een getransformeerde shelter vestigt. De F16
shelter is omgebouwd tot duurzame kantoor- en werkruimte op een manier
dat de cultuurhistorische waarde van de plek en het gebouw versterkend
werkt voor de uniciteit en uitstraling van het nieuwe bedrijf. Het behoud
van cultuurhistorische elementen was voor Dynteg en voor ADT een
voorwaarde. Zo zijn de oude vloer en de kanteldeur nog zichtbaar, is het
dak aan de binnenzijde alleen voorzien van een verflaag en is de uitstraling
van de buitenzijde zoveel mogelijk gelijk gebleven. Naast aandacht voor
cultuurhistorie is ook duurzaamheid belangrijk uitgangspunt geweest bij
het transformatieproces. De shelter is aangesloten op een IBA (Individuele
Behandeling Afvalwater), warmteopwekking gebeurt door middel van
zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming.
Inzender: Area Development Twente
Mede-inzenders: Bouwkundig Buro Erwin Meinders, Bouwbedrijf
Haafkes B.V., PEUTZ; Ingenieursbureau Vreeswijk en Timax, QFD
Europe, Dynteq B.V., Area Development Twente
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Kapel zorginstelling Vincent van Gogh

In Venray werd een rijksmonumentale kapel getransformeerd tot een
nieuw dienstencentrum voor 150 kantoormedewerkers. Vincent van
Gogh is aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg
voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden-Limburg en delen
van Brabant. Vincent van Gogh koos ervoor om de leegstaande kapel
een nieuwe toekomst te geven als hoofdkantoor. Uitgangspunt voor het
ontwerp was Het Nieuwe Werken. In het ontwerp stonden transparantie,
flexibiliteit, verbinden en ontmoeten centraal. Door slimme ontwerpkeuzes
heeft de herhuisvesting een vierkantemeterreductie opgeleverd van
55 procent. Medewerkers profiteren van werkruimtes die zijn ingericht
volgens het Slimmer Werken-concept, congres- en vergaderfaciliteiten en
een werkcafé. Ook werd een wetenschappelijke bibliotheek gerealiseerd.
Historische elementen zoals ramen, muurschilderingen, beelden en het
orgel zijn behouden gebleven.
Inzender: WDW Ontwikkelend Beheer B.V.
Mede-inzenders: Studio Kees Marcelis, projectarchitect Judith
Westgeest, WDW Ontwikkelend Beheer B.V, Witteveen + Bos, HEVO
huisvestingsadvies, PEUTZ Group,Trigonium Vastgoed Ontwikkeling,
Wolters Vastgoedonderhoud B.V, Van Dorp Installaties B.V., Van Wijnen
Oost B.V., Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg
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UF002

UF002 bestaat uit de transformatie van de bovenste verdieping van
de voormalige Philipsfabriek aan de Televisiestraat in Den Haag en de
bouw van een plantenkas op het dak. De zesde verdieping bevat een
ontvangstruimte, viskweektanks, vis- en plantenverwerking, technische
installaties en opslag. Het hier toegepaste Aquaponics-systeem gaat
uit van een symbiotische kweek van planten en vissen, waarbij het
gebruik van energie, meststoffen en insecticiden wordt geminimaliseerd.
Door de ligging in een dichtbevolkt, stedelijk gebied worden de
transportafstanden geminimaliseerd. Door het project op een bestaand
dak te realiseren wordt meervoudig grondgebruik toegepast en neemt
de isolatiewaarde van het bestaande dak toe. De ontwerpambitie is het
verbeelden van het Urban Farming idee en tegelijkertijd de uitstraling van
het bestaande gebouw versterken. De overgang naar een gebouw met
een dynamische, zichtbare nieuwe gebruiker, maakt de transformatie tot
Urban Farm een geslaagde impuls voor zowel gebouw als omgeving.
Inzender: space&matter Amsterdam
Mede-inzenders: regiobouw Haarlemmermeer BV, gemeente Den
Haag, SVn, BVF, Fleuren&Nooijen, Diocon, Priva, Knoppert, Rijk Zwaan,
UrbanFarmers AG Zürich
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Vakcollege Eindhoven/Aloysius De Roosten
Het schoolgebouw uit 1952 aan de Piuslaan in Eindhoven voldeed
in ruimtelijk en technisch opzicht niet langer aan hedendaagse
onderwijseisen. De transformatie van de monumentale school met
techniekhallen aan de Geert Grootestraat gecombineerd met de
nieuwbouw aan de Saenredamstraat bevestigt dat transformatie in
combinatie met nieuwbouw veel voordelen heeft ten opzichte van
volledige nieuwbouw. Met veel liefde en vakwerk is er een mooie
combinatie ontstaan van twee bouwstijlen. En een onderwijsgebouw dat
in alle opzichten voldoet aan de eisen van deze tijd, maar met behoud van
waardevolle elementen. Het project straalt sfeer uit. Bij groei kunnen beide
scholen elkaars lokalen gebruiken. De nieuwe, moderne schoolvoorziening
maakt dit gebied aantrekkelijk voor de vestiging van andere
maatschappelijke voorzieningen. Ondanks dat de scholen onderdeel
uitmaken van Scholengroep Het Plein was er een duidelijke wens van
opdrachtgevers voor behoud van een eigen identiteit. Het is gelukt aan de
wensen te voldoen en iedere school een eigen identiteit te geven.
Inzender: atelier PRO architekten
Mede-inzenders: Wijnen Bouw, VVE Otto Veniusweg, ABT, Nelissen
ingenieursbureau, Facta Bouwmanagement, Mansveld Projecten en
Services, Megens Installatie, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

54
15-06-17 16:48

Van Tilburg Mode

Middenin het dorp Nistelrode staat de winkel Van Tilburg Mode & Sport,
een familiebedrijf begonnen in 1885. In 2009 werd de naastgelegen
rijksmonumentale boerderij aangekocht. Naast extra winkeloppervlak
was er vooral behoefte aan een duidelijk entreegebied. Hiervoor werd
tussen de boerderij en het vernieuwde bijgebouw op het achterterrein
een overdekt erf gemaakt. De bestaande boerderij manifesteert zich
nadrukkelijk in dit erf, waarbij het gebouw zich niet aangepast heeft aan
de nieuwe functies, maar de functies zich naar het gebouw voegen. Om
de hoofdentree te verduidelijken, is het aangrenzende deel van de winkel
met zijn jaren ‘70 gevel gemoderniseerd en is er een hoog accent gemaakt
in grijze baksteen. De boerderij zelf is volledig maar terughoudend
gerenoveerd. Door de boerderij niet alleen te zien als gebouw, maar als
compleet erf met bijgebouwen, is een nieuw beeld van de winkel gemaakt.
Gebaseerd op traditie en met een duidelijke blik op de toekomst.
Inzender: HILBERINKBOSCH architecten
Mede-inzenders: Bouwgroep Moonen - de Visser Bouw en Onderhoud,
van Bakel Ontwikkeling, Van Tilburg Mode en Sport B.V.
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Vuurtoreneiland

Het eiland is magisch. Open naar wind en zon, met resten van de
verdedigingswerken en de nog operatieve vuurtoren. Het project
bestond uit het herstel van de fortificaties, de aanleg van een duurzame
installatietechnische infrastructuur en een masterplan voor de stapsgewijze
openstelling van het eiland, beginnend met een nieuw 'winterrestaurant'
in de kazerne. Bij iedere ingreep is altijd het bestaande karakter leidend
geweest. Verstoring van de melancholie van natuur en verval waren geen
optie. De fortificaties zijn dan ook geconsolideerd en niet gerenoveerd.
In de toekomst worden de munitiebunkers omgebouwd tot slaapplekken
en worden schuilhutten op het eiland neergezet. De duurzame installaties
zijn gedeeltelijk zichtbaar, zoals een helofytenvijver en zonneboilers op
de verdedigingswal. Alle stromen van water, lucht en energie komen
samen in de installatieschuur. Het winterrestaurant kreeg onder anderen
een ingepaste nieuwe façade en nieuwe vloer. Vuurtoreneiland is een
bijzondere plek waar de beleving van de elementen centraal staat.
Inzender: krft
Mede-inzenders: BunkerQ, Koninklijke Woudenberg, Staatsbosbeheer,
EFRO, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, UNESCO,
Schulte & Lestraden, Arup, Rick Gerards, Fiction Factory, Meeus van
Dis, Zwarthout, Stichting Vuurtoreneiland
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W99

W99 is de transformatie van de voormalige Uthermolen
verbandmiddelenfabriek en het latere hoofdkantoor van de brandweer
tot 22 woningen en een bedrijfsruimte. Het complex, gelegen aan de
Weesperzijde in Amsterdam, is een herinnering aan een industrieel
verleden langs de Amstel. Het hoofdgebouw, in 1896 ontworpen door
J. van Looy heeft in de loop der jaren drastische verbouwingen gekend,
waarbij karakteristieke onderdelen deels verloren zijn gegaan. De
verminkte kapverdieping is vervangen door een nieuwe bekroning
over twee lagen en sluit hierdoor in hoogte aan bij de omliggende
bouwblokken. De uitbreidingen zijn hoogwaardig en eigentijds en
reageren subtiel op verhoudingen, ritmes en reliëf van de bestaande
bebouwing. Op cruciale punten is het bestaande monumentale complex
weer in ere hersteld, waarbij markante onderdelen als erkers, sierlijsten
en entrees zijn teruggebracht. De woningen zijn als hoogwaardig casco
opgeleverd, maar al voorbereid op de specifieke indelingswens van de
reeds betrokken bewoners.
Inzender: Hund Falk Architecten
Mede-inzenders: Fact Architects, Bouwgroep Moonen, VVE W99,
Bouwadviesbureau Strackee en DPA Cauberg-Huygen, Lingotto
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Wijnhavenkwartier Den Haag

Bij de transformatie van de voormalige ministeries van Veiligheid en Justitie
en Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt in Den Haag heeft 50.000 m²
kantoorruimte een nieuwe bestemming gekregen. Het is daarmee een
van de grootste kantoortransformaties van Nederland. Uitdaging was om
de locatie te transformeren van een introvert gebied naar een plek waar
mensen graag willen werken en wonen. De belangrijkste ingreep was om het
gebouwencomplex op te delen in twee bouwblokken. De middenbouw die het
complex met elkaar verbond, is gesloopt. Door de doorbraak is een nieuwe
straat ontstaan waaraan verschillende entrees zijn gelegen. De toevoeging van
horecaprogramma en entree van de universiteit zorgen nu voor een sterke
verbetering van de verblijfskwaliteit van de Turfmarkt. De gevels zijn volledig
gestript, waardoor de gebouwen een nieuwe hoogwaardige uitstraling hebben
gekregen. Uiteindelijk zijn er 170 appartementen, ca. 15.000 m² onderwijs- en
kantoorruimte voor de Universiteit Leiden, en een aantal commerciële ruimten
in de plint gerealiseerd.
Inzender: Geurst & Schulze architecten i.s.m. Heijmans Vastgoed BV
Mede-inzenders: Heijmans Woningbouw BV, Zonneveld Ingenieurs,
Halmos Adviseurs, LBP Sight, Syntrus Achmea Real Estate & Finance,
Universiteit Leiden, Dungelmann, McDonalds, Foodmaker, Heijmans
Vastgoed BV
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Woonfabriek Tieleman & Dros

De voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros herinnert aan de
industrie die de Leidse binnenstad vroeger kenmerkte. Het complex
bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende delen, gefaseerd
gebouwd tussen 1899-1926. Het transformeren van dit complex naar een
woonbestemming lag in eerste instantie niet erg voor de hand. Met een
paar vindingrijke ingrepen is het toch gelukt om de nodige beperkingen
op te heffen. Zo is een weinig karakteristieke hal op de binnenplaats
gesloopt. Hiervoor in de plaats is een hofje gerealiseerd, bestaande
uit een collectieve binnentuin met aangrenzend privéterrassen. De
bestaande Fabrieksstraat aan de achterzijde is nieuw leven ingeblazen
door het in te zetten als verbindingsroute tussen het collectieve hof en
parkeerterrein. Buitenruimtes zijn in alle soorten en maten toegevoegd;
balkons, dakterrassen, collectieve en privétuinen. Ook de nieuwbouw hoort
nadrukkelijk bij het ensemble; met hun voordeuren aan het hofje zijn ze
onlosmakelijk verbonden met het oude complex.
Inzender: GAAGA architecten
Mede-inzenders: VinkBouw Nieuwkoop, Coöperatie Woonfabriek
Leiden, OntwerpJewoning, Pieters Bouwtechniek, Mobius Consult,
Fore installatie adviseurs, Gemeente Leiden, Beat development, New
Urban Link, WVAU architecten, Coöperatie Woonfabriek Leiden
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WoonSchuur Rien

Aan de Molmawei in Rien stond vroeger een Friese stelpboerderij. Deze is
vervangen door een agrarische schuur, waarvan het wolfseind, uilenbord
en kleurgebruik nog verwijzen naar de voormalige boerderij. De boerderij
nam een markante stedenbouwkundige positie in aan de rand van het
dorp. Die schuur is nu omgebouwd tot woning. Bij de transformatie is
uitgegaan van een doos-in-doos-constructie, waarbij de bestaande schuur
dient als wind- en waterdichte regenjas, waarin een zelfstandig geïsoleerd
woonvolume van twee lagen is geplaatst. De ruimte tussen deze delen
fungeert als multifunctionele overdekte ruimte die gebruikt wordt als
wintertuin, hobbyruimte, entree en bergruimte en biedt bij warm weer
extra leefruimte. De bestaande constructie en de betonnen ringbalk zijn
behouden en aangevuld met een nieuwe ondersteuningsconstructie.
De gevel van de schuur is geheel vernieuwd en bekleed met houten
delen. In de kopgevels is het woonvolume zichtbaar met twee aluminium
schuifpuien, voorzien van houten schermen voor zonwering en privacy.
Inzender: Weeber architecten
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Bootsma B.V.,
Bewonersbelangenorganisatie, Pieters Bouwtechniek, Bouw-construct,
Studio Bouwhaven, Gebr. Sikma B.V., Nico Kloppenborg, Jan Brinkman
& Marise Knegtmans
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Tom van Soest
'ons doel is
simpelweg
zoveel
mogelijk
afval
opruimen'
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DUBBELPORTRET

CIRCULAIRE KOPLOPERS
De bouwsector verkent voorzichtig circulariteit. Transformatie en renovatie lijken
bij uitstek geschikt voor duurzaam hergebruik, maar de toepassing ervan gebeurt
nog slechts mondjesmaat. In dit dubbelportret vertellen jonge ondernemers
hoe zij circulariteit als uitgangspunt nemen en welke kansen dit biedt voor de
toekomst van bouwen, renoveren en transformeren.
tekst: Danielle Linders

TOM VAN SOEST

StoneCycling

‘Alleen de natuur is écht logisch en circulair’
“Heb je die documentaire van Leonardo DiCaprio al gezien, Before the
Flood? Na het zien ervan heb ik een paar maanden niet geslapen. Dat vind
ik verplichte kost voor iedereen. En daarna moet je nog eens goed naar je
eigen bedrijf kijken.”
Tom van Soest (32) is een praktisch ingestelde idealist en iemand die niet snel
beren op de weg ziet. Misschien is dat wel de reden dat hij als afstudeerproject
aan een traject begon waar geen enkel bouwbedrijf zich nog aan had
durven wagen: het ontwikkelen van een nieuwe baksteen die gemaakt is
van gerecycled afval. In anderhalf jaar tijd wist hij niet alleen het product te
ontwikkelen, maar ook door strenge wet- en regelgeving heen te loodsen.

Stomverbaasd
“Toen ik begon met afstuderen aan de Design Academie Eindhoven, dacht
ik: ga ik nou ook weer een stoel maken? Ik wilde liever iets maken dat iets
toevoegt aan de maatschappij. Het vertrekpunt was dat ik iets wilde doen
aan de enorme afvalberg. Die moet gewoon opgeruimd worden. Ik vroeg me
af wat er eigenlijk gebeurt met sloopafval en of je daar niet bijvoorbeeld weer
een nieuwe baksteen van zou kunnen maken. Ik was eigenlijk stomverbaasd
dat het nog niet gedaan werd. Ik kwam erachter dat de industrie behoorlijk
vastgeroest zit in traditionele denkpatronen en dat innovatie maar moeizaam
over alle schijven doorgevoerd wordt.”

‘Het is maar een baksteen;
hoe moeilijk kan die
certificering nou zijn?’
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Het idee voor de WasteBasedBrick was geboren. Tom klopte aan bij
steenfabriek St. Joris in Beesel, vlakbij zijn woonplaats Venlo. “Ik vertelde dat
ik met receptuur had geëxperimenteerd en vroeg of ik de steen bij en met
hen kon doorontwikkelen. Het antwoord was eerst nee. Kan niet, zeiden ze.
Maar ze waren wel geprikkeld en ik hield vol. We zijn wat testjes gaan doen
en uiteindelijk gewoon begonnen.” Er kwam een bruikbare baksteen uit,
maar die moest nog wel door de certificering komen. “Ik was heel naïef en
dacht: hoe moeilijk kan dat nou zijn? Het is maar een baksteen. Er komt veel
bij kijken, maar uiteindelijk moet je over zo’n proces ook niet te ingewikkeld
doen en gewoon doorzetten. We hebben wat concessies moeten doen,
want initieel wilde ik dat de baksteen voor honderd procent uit afval zou
bestaan. Daar zijn de machines niet op ingericht en dus moet er toch nog
een kleine hoeveelheid klei bij.”

Hoger doel
“Concessies aan je ontwerp doen, is voor veel jonge ontwerpers of startups misschien een heikel punt, maar ik denk dat je doelen stap voor
stap moet zien te bereiken. Beginnen met wat kan en van daaruit verder
ontwikkelen. Natuurlijk is de ambitie om nooit meer ruwe grondstoffen
te hoeven gebruiken en volledig circulair bakstenen te maken. Daar
kunnen we gewoon naartoe werken. Soms moet je je hogere doel
uitstellen om er uiteindelijk toch te kunnen komen. We zijn nu in elk
geval al sinds 2014 in productie en hebben daarmee tot op heden twintig
ton afval opgeruimd.”
Ook bovenaan de jaarrapporten van StoneCycling prijkt niet de omzet of
winst, maar de hoeveelheid afval die ze hebben weggewerkt. “Ons doel is
simpelweg zoveel mogelijk afval opruimen. We denken volgend jaar een
miljoen kilo afval om te kunnen zetten in WasteBasedBricks. Iedereen die
afval heeft, weet ons inmiddels wel te vinden. Architecten zijn wereldwijd
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enthousiast. De markt lijkt er klaar voor nu ook bouwers warm beginnen
te lopen voor circulariteit, ontdekken ze ook onze stenen. Er ontstaat pas
aandacht voor iets als het ook financieel interessant is. Op kleine schaal
waren onze stenen duurder dan traditionele bakstenen. Nu we kunnen
opschalen, kunnen we ook concurrerend zijn.

Baksteen met een verhaal
Inmiddels zijn de eerste gebouwen met onze stenen gerealiseerd:
een huis in Rotterdam, een bar in Antwerpen en het project The True
Talker van Studioninedots. Dat was in het begin natuurlijk best even
spannend. Tot die tijd was alles nog een aanname. Zou het allemaal
wel werken en blijven staan? Hoe zou het zich gaan gedragen
onder verschillende weersinvloeden? Het blijkt te werken en dat
betekent dat we weer verder kunnen experimenteren en ontwikkelen.
Laatst kregen we een telefoontje van een bedrijf dat tennisbanen
onderhoudt. Die man had een paar ton gravel, een deel ervan uit
1975. Dat vind ik mooi: dan gaat een grondstof een verhaal vertellen.
Ik wil heel graag op die manier stenen met een thema en een verhaal
kunnen maken. Bijvoorbeeld een baksteen gemaakt van Ferrari-ruiten,
of van Ground Zero-puin. Dat je bij wijze van spreken je bigbag met
specifiek puin kunt inleveren en daar unieke stenen voor terug krijgt.
Dan gaat het nog meer leven.”
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Nooit meer ruwe grondstoffen, maar alleen gebruiken wat er al is. Voor Tom
is het niet meer dan logisch. “Alles is circulair: de wereld draait niet voor
niets rond. In principe is alleen de natuur écht logisch en die is intuïtief puur
circulair. Helemaal in het begin heb ik dan ook gekeken naar hoe de natuur
het doet: hoe ontstaat natuursteen? Factoren als hitte, druk en tijd kun je
nabootsen en gebruiken in je productieproces. Eigenlijk heb ik het gewoon
afgekeken en alleen maar het natuurlijke proces versneld. De Egyptenaren
maakten al glas door verschillende materialen te combineren. Die vergeten
technieken halen we nu weer boven. Ook in die zin in alles cyclisch; alles
komt weer terug.”

Energie verdelen
“We zijn nu uit de start-upfase, een echt bedrijf geworden. Samen met Ward
Massa en Jasper Brommet focus ik me volledig op StoneCycling. Dat is voor
een ontwerper best moeilijk. Ik heb elke dag wel honderd ideeën, maar daar
mag ik niet meer over nadenken, anders versnippert mijn aandacht. Ieder
mens heeft maar een bepaalde hoeveelheid tijd en energie en die van mij
verdeel ik over StoneCycling en mijn gezin. Ward houdt zich bezig met de
strategie en bedrijfsvoering en Jasper met de verkoop. Daardoor kan ik me
volledig richten op de productontwikkeling. Maar het blijft borrelen: naast de
productontwikkeling zelf willen we ook inzetten op verdere innovatie door de
steen demontabel te maken. Dat is een next level circulariteit die we graag
willen bereiken. Cement is eigenlijk de grote boosdoener.”
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NIEL SLOB & SAMAN MOHAMMADI

re-born

‘Je proces moet ook circulair zijn’
“Mensen veranderen heel snel. Daarom moeten gebouwen zich aan
veranderende behoeften van gebruikers kunnen aanpassen. Er is
eigenlijk alleen nog ruimte voor flexibele en circulaire gebouwen, wil je
toekomstbestendig transformeren en renoveren.”
Niel Slob (31) en Saman Mohammadi (32) startten drie jaar geleden met
re-born bv en groeiden in korte tijd uit tot succesvolle, circulaire (her)
ontwikkelaars met een team van zo’n vijftien mensen. “Daarvoor werkten
we zes jaar bij een traditioneler bedrijf waar we onze visie al probeerden
door te voeren. We werden een soort bedrijf in het bedrijf en merkten
dat daar ook niet de juiste competenties aanwezig waren: er werkten
natuurlijk mensen die met een heel andere focus waren aangenomen.
Die waren heel goed in wat ze deden, maar niet in wat wij wilden: radicaal
kiezen voor het gebruikersgericht, toekomstbestendig en circulair (her)
ontwikkelen van de gebouwde omgeving.”

Legolisering
Het is te horen dat Niel en Saman gewend zijn uit te leggen wat de
visie van re-born inhoudt. Modellen, de golden circle van Sinek en
hun eigen filosofieën volgen elkaar in hoog tempo op. Saman: “Elk
gebouw bestaat uit meerdere lagen met elk een eigen levenscyclus.
Wij definiëren dat als de zeven S’en: site, structure, skin, services,
space plan, stuff en social. Door die als legoblokjes los te koppelen,
kunnen we elk afzonderlijk deel blijven aanpassen. Net als lego
kunnen elementen in een gebouw vervolgens worden aangepast of
hergebruikt. En als dat niet gaat kan het altijd nog worden gerefubished
of, als laatste optie: gerecycled.
Niel: “Als je een gebouw vanuit de zeven S’en ontwikkelt, kun je
goedkoper transformeren, met een lager leegstandsrisico en een
betere huurprijsontwikkeling. Het betekent ook dat je een flexibeler
bestemmingsplan nodig hebt. In plaats van aangeven wat voor
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bestemming een locatie mag hebben, leg je alleen vast wat absoluut
niet mag. Bijvoorbeeld geen industrie, maar de rest overlaten aan de
markt. Natuurlijk is het afhankelijk van de locatie, maar met een flexibel
bestemmingsplan is je object meer waard dan wat er oorspronkelijk
gebouwd is.”
Saman: “Naast een flexibel gebouw en flexibel bestemmingsplan heb je
ook een circulair proces nodig. Kijk naar de Solids van Frank Bijdendijk,
nationaal en internationaal een van de meest geslaagde projecten
in toekomstbestendig bouwen. De Solids zijn functievrij en hebben
een flexibele bestemming. Om deze toekomstbestendige gebouwen
goed in te zetten, heb je een vorm van circulair beheer en community
management nodig. Circulair ontwikkelen is niet alleen een product,
maar ook een manier van beheer door de tijd heen om een gebouw
daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen.”

‘Wat we ontwikkelen,
ontwikkelen we circulair’
Niel: “Meesterschap in de bouw is niet oog hebben voor wat je toevoegt,
maar oog hebben voor wat er al is. Wat goed is, is goed. Die basishouding
is het belangrijkste. Voor ons is het logisch: wij studeerden tien jaar
geleden af in een tijd waarin leegstand overduidelijke problematiek werd.
Dat zet je aan het denken: hoe kon dat ontstaan en hoe gaan we daarmee
om. Wat wij bouwen, bouwen we circulair en kan voor allerlei functies
gebruiken worden en wordt daarmee toekomstbestendig. We maken ons
wel eens zorgen over de volgende generatie, nu de markt weer aan het
aantrekken is. Wij zijn echt gevormd door de crisis, hebben gezien dat het
op de oude manier echt niet meer kan.”
NRP Gulden Feniks 2017
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NIEL SLOB & SAMAN MOHAMMADI

re-born

‘De solids zijn
functievrij en
hebben een
flexibele
bestemming’
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'Onze manier van werken betekent
ook de confrontatie aangaan,
zelfs met onze eigen mensen'

Circulaire business case
Niel en Saman omschrijven zichzelf als circulaire (her)ontwikkelaars.
Hoe meer projecten ze realiseren, hoe meer voet aan de grond ze
krijgen, merken de jonge ondernemers. Saman: “Het gaat erom dat
opdrachtgevers en beleggers fan worden van onze aanpak. Wij geloven
hier heilig in en alleen als een opdrachtgever/belegger ook gelooft in de
meerwaarde, kunnen we het verschil maken. We doen liever een aantal
projecten met een klein aantal opdrachtgevers/beleggers die er echt in
geloven, dan andersom.”
“Lange termijn en integraliteit zijn belangrijke facetten die wij altijd
toepassen”, vult Niel aan. “Je moet niet kijken naar oplevering of
deelopdrachten, maar naar de totale business case op de lange termijn
van de opdrachtgever of belegger. Vervolgens gaat het om gezamenlijk
belang creëren.”
Saman: “Om de lange termijn te waarborgen, stemmen wij bijvoorbeeld
terugkoopgaranties af met leveranciers. Daarmee vragen we iets anders
van de markt. Andere business modellen, andere leveranciers en andere
opdrachtgevers. Alle betrokken partijen moeten bijdragen aan een vitaal
proces. Wij noemen dat ‘willenschap’: de wil om open te staan voor een
nieuwe, circulaire benadering en je daaraan vergaand te committeren. In
dat proces vormt re-born het brandpunt van een zandloper: de bovenste
helft is de opdrachtgever of uiteindelijke belegger en de onderkant is de
markt: de aannemers, leveranciers, enzovoorts. Niet elke leverancier kan
een wand met terugkoopgarantie bieden. Wij ontwikkelen risicodragend en
koppelen de juiste partijen aan elkaar.”

Groen rechts
Ze noemen zichzelf ook wel groen-rechts, legt Niel uit: “Goed omgaan
met het milieu in de gebouwde omgeving is waar we naartoe willen, onze
mening is dat dit dan ook voor elke partij geld op moet leveren. Pas dan
maak je het verschil. Dit is ook de reden waarom we ons kantoor hebben
in het WTC op de Zuidas. Hier lopen we tegen beleggers aan die totaal
anders denken. We zoeken juist níet de plekken op waar mensen het
al enorm met elkaar eens zijn. Hier kunnen we echt iets betekenen en
veranderen. Hier is het ‘t hardst nodig om mensen op andere gedachten
te brengen.” Saman vult aan: “In een kerk met allemaal gelovige adviseurs,
komen we nergens. Maar als we op de Zuidas beleggers kunnen
overtuigen, is ons bereik meteen ook enorm. We zitten hier in het hart van
de oude economie. Als een bank of institutionele belegger die enorm veel
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vierkante meters vastgoed of in bezit heeft of financiert verandert, dan
verandert heel Nederland radicaal. Dan komen we ergens.”

Winst
Saman: “Door circulair en flexibel te bouwen, bouw je twintig tot dertig
procent goedkoper en is je beleggingswaarde zo’n twintig procent
hoger. En dan ben je ook nog eens duurzamer bezig. Als iemand dat niet
gelooft, mag die ons bellen. Onze manier van werken betekent ook de
confrontatie aangaan, zelfs met onze eigen mensen. Wij gaan rigoureus
in tegen de neiging die iedereen – wij ook - heeft om terug te vallen op
het traditionele. Alleen door dat te doorbreken, kunnen we het verschil
maken.”

Herontwikkeling Campus Driestar College, Gouda
Een van de projecten waarin de visie van re-born optimaal tot
uitdrukking komt, is de herontwikkeling van de campus van het
Driestar College in Gouda. Saman: “Ze wilden een van hun gebouwen
verlaten en op een campus waar ze al meerdere gebouwen hadden
nieuw bouwen. Na een bezoek en wat onderzoek kwamen wij tot
de conclusie dat we niet alleen hun programma van eisen konden
realiseren met herontwikkeling, maar dat we dat in tegenstelling tot
de nieuwbouwplannen konden doen binnen hun budget. Nieuwbouw
zou een overschrijding van 2,5 miljoen op een budget van 6,5 miljoen
hebben betekent. Al snel bleek dat we ideaal in, op, onder en aan de
bestaande gebouwen volumes konden toevoegen of opnieuw inrichten.
Daarnaast bleken de te verlaten en demonteren gebouwen tot zo’n
zeventig procent aan materialen te bevatten die we ideaal konden
hergebruiken: lichtkoepels, deuren, buitenkozijnen, binnenwanden,
armaturen en nog veel meer. Alles wat we nieuw hebben toegevoegd,
is circulair en soms ook met een terugkoopgarantie afgestemd met
de leverancier. Ook het overgebleven skelet op de afgestote locatie
bleef onder de aandacht. Wij zijn radicaal tegen gebouwen bouwen en
elders iets leeg laten staan, dus hebben we contact gezocht met de
gemeente Gouda en die konden de locatie goed gebruiken voor een
nieuwe onderwijs- gehandicaptenlocatie wat ze aan de rand van stad
als nieuwbouw neer wilden zetten. En ook daar konden we 1,5 miljoen
besparen op hun budget.”
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NRP THEMAGROEPEN
SAMEN STERKER
DOOR KENNISDELING
EN ONTMOETING

NRP DuMo ontwikkelt en deelt praktijkervaringen,
productinformatie en procesinnovaties. De leden volgen
alle relevantie ontwikkelingen op Europees niveau en
profiteren van de opbrengst van onderzoek en debatten.
Als themagroep van NRP houdt DuMo zich bezig met de
verduurzaming van karakteristieke, dierbare bebouwing.
Het gaat hierbij niet alleen om panden met een
monumentenstatus, ook beeldbepalende gebouwen
van vóór 1940 zijn van belang. Dan hebben we het over
een groot volume, namelijk twintig procent.
Kijk voor meer informatie over NRP DuMo op nrp.nl
of mail naar Jennemie Stoelhorst: j.stoelhorst@nrp.nl.

NRP Spaar het Klimaat versterkt eigenaren,
ontwikkelaars, bouwers en gebruikers van vastgoed
met kennisontwikkeling en -deling over energetische
oplossingen voor gebouwen. De missie van
themagroep NRP Spaar het Klimaat is het versnellen
van de transitie naar klimaatvriendelijke, gezonde en
comfortabele gebouwen. Dat doet NRP Spaar het
Klimaat door middel van voorlichting, inventarisatie en
het wegnemen van praktische obstakels door middel
van een directe en open dialoog met de overheid, om
relevante regelgeving te beïnvloeden.
Volg NRP Spaar het Klimaat via nrp.nl of neem contact
op met Ernst Vuyk: e.vuyk@nrp.nl.
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RENOVATIE
De categorie Renovatie beslaat
alle soorten gebouwen die na
renovatie weer een aantoonbare
en duurzame toekomstwaarde
hebben gekregen, met behoud van
hun oorspronkelijke functie.

TANDHEELKUNDE
RADBOUD
UNIVERSITEIT
(NIJMEGEN)

DE ALLIANTIE HQ
FLAT MET
TOEKOMST
HET BREED
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TANDHEELKUNDE RADBOUD UNIVERSITEIT
Schoolvoorbeeld van architectonisch
en opdrachtgevend vakmanschap
De grondige renovatie van het Tandheelkunde-gebouw van de Radboud Universiteit
in Nijmegen betekent een aanzienlijke verbetering voor het gebouw, de gebruiker, de
eigenaar, de omgeving én het milieu. Door de gedurfde renovatie van het voorheen
gesloten gebouw is Tandheelkunde het visitekaartje geworden van het campuscomplex
van de Radboud Universiteit. In een subliem renovatieproces toonden zowel architect
als opdrachtgever lef en visie, met resultaat. De optelsom van kwaliteiten maakt van
Tandheelkunde de winnaar in de categorie Renovatie.
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RENOVATIE/WINNAAR

Begane grond en plint van Tandheelkunde
zijn nu transparant en uitnodigend.
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1. Oorspronkelijke situatie Tandheelkunde,
Radboud Universiteit. 2. De nieuwe gevels,
bestaande draagstructuur en een innovatieve
vorm van warmteterugwinning in de
klimaatinstallatie dragen bij aan een hoge
mate van duurzaamheid en een aanzienlijke
klimatologische verbetering. 3. Overzichtelijke,
hoge en lichte werkomgeving voor studenten en
hun patiënten, nu met zichtbare betonconstructie.
4. De ruim 750 studenten profiteren dagelijks van
de verbeterde lesruimtes en patiënten voelen
zich prettiger in de lichtere ontvangstruimtes.
5. Door de herindeling zijn alle patiëntgerichte
ruimtes in de onderste drie bouwlagen
gesitueerd.
NRP Gulden Feniks 2017
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5
De renovatie van het uit 1970 daterende
ontwerp van architect Dijkema laat zien welke
potentie de vaak verguisde brutalistische
betonarchitectuur bezit. Kruisbestuiving
en ontmoeting waren sleutelbegrippen
in het ontwerp voor de renovatie van het
Tandheelkunde-gebouw. De bijzondere
constructie van het hoge bouwdeel bood
met een heldere plattegrond en royale
verdiepingshoogte goede aanknopingspunten
voor energiebesparing, comfortverhoging,
flexibel gebruik en een eigentijdse uitstraling.
De renovatie geeft de universitaire opleiding
Tandheelkunde weer een stralend en fris
gezicht.

Onderwijs
De ruim 750 studenten profiteren dagelijks van
de verbeterde lesruimtes en patiënten voelen
zich prettiger in de lichtere ontvangstruimtes.
Door de behandelkamers niet direct aan het
nieuwe atrium te plaatsen, kunnen patiënten
eerst welkom worden geheten en wordt het
behandelmoment uitgesteld. Een prettige
ervaring voor patiënten.
In het gerenoveerde gebouw combineert de
Radboud Universiteit theorie en praktijk in
onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Door
de herindeling zijn alle patiëntgerichte ruimtes
in de onderste drie bouwlagen gesitueerd.
Onderwijs en onderzoek vinden vooral op de
bovenste verdiepingen plaats. Dat de renovatie
van het onderwijsgebouw de opleidingen
Mondverzorging en Tandheelkunde een boost
hebben gegeven, blijkt onder andere uit het feit
dat het aantal aanmeldingen fors is gestegen
in 2016; van vier naar zes keer het
aantal onderwijsplekken.
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Architectonische kwaliteit

Duurzaam hergebruik

In het renovatieontwerp is het brutalistische
karakter van het pand als uitgangspunt
genomen. De renovatie omvat 20.760 m²
bvo, met een toevoeging van 4.317 m²
bvo nieuwbouw aan tandheelkundige
theorie-, praktijk- en behandelruimten onder
één dak. Deze combinatie vroeg om een
renovatieontwerp op hoog niveau. Inbo toonde
lef door af te wijken van de opdracht met een
groot atrium op de plaats van de binnentuin. Dat
het uiteindelijk ook gerealiseerd is, getuigt op
zijn beurt van een moedige opdrachtgever. In
het interieur is de uitkragende betonconstructie
van de hoogbouw zichtbaar gemaakt waardoor
de oorspronkelijke kwaliteit van het ontwerp
uit de jaren ’70 nog duidelijk aanwezig is.
Tandheelkundige precisie is gecombineerd met
de robuustheid van het gebouw.

Door de zorgvuldige renovatie is ook de
energievraag met tachtig procent afgenomen.
De nieuwe gevels, bestaande draagstructuur en
een innovatieve vorm van warmteterugwinning
in de klimaatinstallatie dragen bij aan een
hoge mate van duurzaamheid en een
aanzienlijke klimatologische verbetering.
Tijdens de renovatie is het gebouw in gebruik
gebleven, zodat onderwijs, onderzoek en
patiëntenbehandeling op de locatie kon
worden voortgezet. De doelstelling van
Radboud Universiteit om per jaar twee procent
energiereductie te realiseren, wordt juist door
dit type renovatie mogelijk.

Belang voor universiteitscampus
Het probleem met geparkeerde fietsen
is ondervangen door in de ondergrondse
logistieke strook een enorme inpandige
fietsenstalling te realiseren. De voorheen
gesloten plint is transparant gemaakt
met een overzichtelijk kliniekenplein
en een nieuw centraal atrium. Het heeft
geresulteerd in visueel contact met het
omliggende campuslandschap. Het behoud
van het weerbarstige, maar geliefde
Tandheelkundegebouw is voor de universitaire
gemeenschap van groot belang. Het is een van
de weinige gebouwen van architect Dijkema
die op de campus gehandhaafd blijven. Na
een eerder plan voor sloop-nieuwbouw werd
uiteindelijk toch gekozen voor renovatie,
waardoor de investeringskosten met veertig
procent werden gereduceerd.

Inzender: Inbo
Mede-inzenders: Ex Interiors, Wiegerinck,
Bouwcombinatie Trebbe-Van WijnenKuijpers, Deerns, Croes bouwtechnische
ingenieursbureau, Facilicom, Twijnstra
Gudde, Jan de Vries, Erik van ’t Hullenaar,
Radboud Universiteit, Universitair
Vastgoedbedrijf
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Vooraanzicht nieuwe situatie van
het nieuwe hoofdkantoor van
woningcorporatie de Alliantie.

Het dynamische karakter
van het atrium wordt
versterkt door onder
andere doorstekende
stalen trappen.

Door het verwijderen van een groot
aantal vloeren en wanden uit de robuuste
betonconstructie ontstaat een levendig
hart met veel daglicht dat de verschillende
verdiepingen verbindt.
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RENOVATIE/NOMINATIE

ALLIANTIE HQ
Van kantoorkolos tot beeldmerk van transparantie
Een jaren ’70 gebouw op het Lucentterrein in Hilversum is overtuigend gerenoveerd tot
het nieuwe hoofdkantoor van woningcorporatie de Alliantie. Daarmee is onnodige sloop
voorkomen en betrekt de corporatie een kwalitatief en ruimtelijk uitstekend hoofdkantoor
te midden van de doelgroep. De radicale ingreep om midden in het gebouw een groot
aantal verdiepingen open te breken, heeft de kwaliteit om van het gebouw een beeldmerk
te maken.
De Alliantie heeft haar ambitie om bestaande
vestigingen efficiënt samen te voegen op één
plek ten volste benut door de overtuigende
renovatie van een donker jaren ‘70
kantoorgebouw in Hilversum. Hiermee ging
ook de wens van de Alliantie om leven terug
te brengen in de omheinde enclave die het
Lucentterrein lang was, in vervulling. De renovatie
heeft letterlijk ruimte gemaakt om de bestaande
omgeving te verbinden met de ontwikkelingen
van het Lucentterrein. De Alliantie kan trots zijn op
haar nieuwe hoofdkantoor.

Spectaculair atrium
De meest in het oog springende ingreep is
het verwijderen van een groot aantal vloeren
en wanden uit de robuuste betonconstructie.
Hierdoor is een spectaculaire vide van vier
verdiepingen ontstaan, een levendig hart met
veel daglicht dat de verschillende afdelingen
verbindt. Rondom het collectieve atrium
liggen de informele werkplekken die Het
Nieuwe Werken kenmerken en faciliteren;
de ontvangsthal, de overlegruimtes, het
restaurant, de bibliotheek en de pantry’s op
de verdiepingen. Het dynamische karakter van
het atrium wordt versterkt door doorstekende
stalen trappen, overhangende balkons,
passages en doorzichten, maar bovenal
doordat de vide binnen het betongrid per
verdieping verspringt. Dit is aan de buitenzijde
goed te zien: grote glasvlakken binnen de
kaders van de betonnen draagconstructie
sparen de herkenbare Tetris-achtige vorm uit
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de gevel, waardoor het gebouw een nieuwe
identiteit heeft gekregen. Het atrium is de
ruimtelijke vertaling van de transparantie en de
collectiviteit waar de corporatie voor staat.

Duurzaam en voordelig
Na vaststelling van de kwaliteit van de
bestaande constructie van het gebouw
werd door Studioninedots en de Alliantie
gekozen voor renovatie in plaats van sloopnieuwbouw. De bestaande constructie moest
als basis dienen voor duurzaam, transparant,
collectief én flexibel hergebruik. Naast de
betonconstructie werden de schachten,
toiletten, luchtbehandelingskanalen en de
vloeren hergebruikt. De installaties die Philips
er ooit aanbracht, bleken zo ingenieus en
goed dat ze konden worden hergebruikt. Van
grote invloed op zowel de werknemers als
de energierekening, was het openen van de
gevels. De ruime daglichttoetreding wordt
door gebruikers zeer gewaardeerd. Nieuwe,
toegevoegde materialen zijn duurzaam en
niet geverfd of gelakt. Als gevolg van de
renovatie is het gebouw van energielabel G
naar A gegaan. De keuze voor hergebruik
bleek bovendien voordeliger dan nieuwbouw.
Geschat wordt dat nieuwbouw ruim anderhalf
keer zo veel zou hebben gekost. De
vrijgekomen afzonderlijke vestigingen zijn
inmiddels verkocht en opnieuw in gebruik.

Relatie met omgeving

diende in ieder geval voor 400 werknemers
234 werkplekken te worden gerealiseerd,
waaronder 168 gesloten werkplekken
en 17 open en informele werkgebieden.
De herhuisvesting en renovatie hebben
geresulteerd in een enorme verbetering van
het onderlinge contact tussen werknemers
en bezoekers. Vooral de niet-traditionele
werkplekken zoals de huiskamers en het
werkcafé worden gewaardeerd. Het gebouw
heeft nu bovendien twee voorgevels. Doordat
de begane grond publiek is, is het onderdeel
van een buurtroute tussen de bestaande wijk
en het te ontwikkelen Lucentterrein. De route
loopt langs het openbare werkcafé, dat gerund
wordt door de sociale ondernemers van The
Colour Kitchen.

Inzender: Studioninedots
Mede-inzenders: Van Wijnen Utrecht BV,
Adams Adviesbureau, Landstra Bureau
voor Bouwfysica, Clemens Lichtadvies,
Meubelwerk van Logge, Dylan & Van Laatum,
Fiction Factory, grafisch ontwerp van Lesley
Moore, De Alliantie

Binnen het bijna 6.300 m² grote gebouw
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1. Flat met Toekomst na renovatie tot Nul
op de Meter (NOM). 2. Het is gelukt om de
oorspronkelijke kenmerken van de flat als
het glas, de betonnen kaders en de dunne
balkonplaten te behouden. 3. Oorspronkelijke
situatie Intervam flats.
NRP Gulden Feniks 2017
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RENOVATIE/NOMINATIE

FLAT MET TOEKOMST
Architectonisch verantwoorde NOM renovatie
Met de pilot om acht woningen tot Nul op de Meter (NOM) te renoveren en om na een
jaar monitoren over te gaan tot de volledige renovatie van de flat, is Flat met Toekomst
een voorbeeldstellend project voor de grootschalige renovatieopgave van portiekflats.
Bijzonder is dat bij de renovatie de oorspronkelijke architectonische kwaliteit van de flat
is teruggebracht, in plaats van deze in te pakken. Energieneutraal renoveren met behoud
van architectonisch kwaliteit: het kan.
Met de NOM-renovatie van een Intervamportiekflat van vijf verdiepingen in de Utrechtse
wijk Overvecht heeft eigenaar Mitros en het
consortium Nieuw Utrechts Peil, bestaande uit
ONB architecten, adviseur Nieman en bouwbedrijf
VIOS, een veelbelovende prestatie geleverd.
Met de noodzaak om bijna een half miljoen
portiekwoningen nagenoeg energieneutraal te
renoveren, vormt Flat met Toekomst het juiste
voorbeeld én het bewijs dat het kan zonder aan
architectonische kwaliteit in te boeten.

Uitdaging voor de markt
De portiekflat aan de Camera Obscuradreef is
in 1965 gebouwd als typisch product van die
tijd: grootschalig, industrieel en snel te bouwen.
De meeste van deze sociale huurwoningen zijn
in de jaren ‘80 gerenoveerd, maar vragen nu
opnieuw om groot onderhoud. De nu (deels)
NOM-gerenoveerde flat stond op de lijst om
gesloopt te worden. Door de financiële crisis en
de noodzakelijke energietransitie is uiteindelijk
gekozen om de markt een innovatieve oplossing
te laten ontwikkelen om de grote voorraad van dit
type woningen tot NOM te kunnen renoveren.

Techniek en creativiteit
De inpassing van de techniek vroeg volgens
architect Lars Zwart negentig procent van de
aandacht van het gehele proces. De doelstelling
was dan ook scherp: voor €65.000,- inclusief
btw een Nul op de Meter renovatie uitvoeren.
De acht woningen met oppervlaktes van 67 en
110 m² zijn losgekoppeld van gas en inmiddels
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geheel elektrisch. Alle benodigde energie wordt
door het gebouw zelf opgewekt. De schil isoleren
zónder deze in te pakken, vroeg veel aandacht en
maximale creativiteit. Volgens het adagium keep it
simple is de focus gelegd op slim renoveren. Het
all electric maken van de woningen betekent een
enorme milieuwinst.

Welstand
Een extra uitdaging betrof de architectonische
kwaliteit van de flat. Welstand Utrecht eiste dat de
flats bij zo’n ingrijpende renovatie zoveel mogelijk
van hun oorspronkelijke kenmerken zouden
behouden of terugkrijgen. Geen theemuts over
het gebouw dus, maar behoud van al het glas,
behoud van de betonnen kaders en behoud
van de dunne balkonplaten. Dat dit gelukt is,
maakt het project een zeldzame en succesvolle
architectonische NOM-renovatie van erfgoed uit
de jaren ’60.

vochtproblemen of koudeval behoren tot het
verleden en dat zonder een verhoging van de
huur en zonder energierekening.
Sinds de renovatie zijn de woningen verhuurd
en worden ze in bewoonde staat een jaar
gemonitord. Zowel het technisch functioneren
van de installaties als het gebruik en het comfort
voor de bewoners wordt in kaart gebracht. Als de
evaluatie gunstig verloopt, wordt de gehele flat
op vergelijkbare wijze gerenoveerd.

Potentie
De renovatie toont de potentie van renoveren
en het betaalbaar houden van woningen voor
sociale doelgroepen. De plattegronden van de
Intervam-flats zijn nog steeds zeer geschikt voor
veel sociale huurders. Door renovatie in plaats
van sloop behouden de bewoners hun woning
en blijft de wijk herkenbaar. Flat met Toekomst
bezit de potentie enorm veel bij te dragen aan
de opleving van de wijk Overvecht. De knappe
renovatie van de flats betekent niet alleen
behoud van de architectonische kwaliteit, maar
met name een enorme sprong in comfort. Tocht,

Inzender: op ten noort blijdenstein BV
Mede-inzenders: VIOS Bouwgroep BV,
Mitros, Nieman BV, Cevesin BV,
Schalkwijk BV
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1
1. Onder anderen zijn de gevels geïsoleerd en
is dubbel glas toegevoegd. Het beeld van de
wooncomplexen is behouden. 2. Bij de officiële
afronding van de renovatie werd een gedicht
van F. Starik onthuld. De dertien strofen van het
gedicht kregen elk een plek in één van de nieuwe
entreehuisjes. 3. Luchtbruggen verbinden de
woonblokken met elkaar.

2

3
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RENOVATIE/NOMINATIE

HET BREED
Monumentaal woningcomplex klaar voor tweede leven
Wooncomplex Het Breed in Amsterdam-Noord is ingrijpend gerenoveerd in lijn met de
oorspronkelijke visie van architect Frans van Gool. Met behoud van de kenmerkende
architectuur werden 1.138 woningen en 40 atelierbedrijfsruimtes gerenoveerd.
Door verbeteringen in comfort, veiligheid en duurzaamheid kan het enorme en bijzondere
wooncomplex weer jaren mee.

Het Breed bestaat uit middelhoge woonblokken
van vijf woonlagen midden in het groen in
Amsterdam-Noord. De wijk is gebouwd in
begin jaren ‘70, een tijd waarin functiescheiding
gebruikelijk was. De woonfunctie domineert
dan ook in Het Breed. Corporaties Eigen Haard
(480 woningen) en Ymere (680 woningen)
zijn eigenaar/beheerder van het complex.
De renovatie van Het Breed is een van de
grootste woningrenovatieprojecten van Europa
die zonder verhuizing van de bewoners heeft
plaatsgevonden. Een unieke prestatie die
kwaliteit terugbrengt in het gebied.

gevel. Met name de gevels en galerijen kregen
dan ook een opknapbeurt.

Leefkwaliteit

Verduurzaming

Uitgangspunt voor de renovatie, uitgevoerd
door de Architekten Cie, was om de woningen
veiliger, comfortabeler en energiezuiniger
te maken. Daarbij was het in stand houden
van de woonwijk, zoals tussen 1962 en 1968
ontworpen door Frans van Gool, een belangrijk
criterium. Kenmerkend voor Het Breed zijn
de grote hoeveelheid glas in de gevels, de
slanke betonnen kolommen en de bijzondere
luchtbruggen die de woonblokken met
elkaar verbinden. Al sinds 1998 is sprake van
verbeteringen en renovatie van het complex.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het concrete
renovatieplan van 2006 tot 2016. In de loop
der tijd bleek dat bewoners en opdrachtgevers,
mede door het historische beeld, behoefte
hadden aan een historische benadering met
zoveel mogelijk verbetering van de bestaande
kwaliteiten en vernieuwing van de aluminium

De werkzaamheden waren niet alleen
cosmetisch, maar ook gericht op duurzaamheid.
Hierbij is met name de buitenkant van de
woningen verbeterd. Door opwaardering
van de isolatie in de pui, dubbel glas,
nieuwe verwarming en de warmte- en
warmwatervoorziening en de 1.200 m²
zonnecollectoren op het dak, dalen de
stookkosten. Het gehele complex stoot na
de ingreep vijftig procent minder CO² uit. De
geringe huurverhoging als gevolg van de
renovatie wordt gecompenseerd door
lagere verwarmingskosten.
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Een van de problemen waar de omgeving mee
te kampen had, was overlast en onveiligheid
als gevolg van beperkte bewaking en openbaar
toegankelijke trappenhuizen en galerijen. De
afsluiting van de trappenhuizen en galerijen,
voorheen openbare weg, met dertien nieuwe
en subtiel vormgegeven entreegebouwtjes,
zorgt voor minder vervuiling, overlast en
vandalisme. Het resultaat is een aanzienlijke
verbetering van de leefbaarheid in het complex.

Gedicht
Door de renovatie in bewoonde toestand uit
te voeren, is de woonwijk gebleven zoals die
was: een aangename woonwijk met kwalitatief
hoogwaardige woningen in het groen en een

bescheiden verkeerscirculatie. De sociale
verbanden zijn daardoor intact gebleven. Bij de
officiële afronding van de renovatie werd een
gedicht van F. Starik onthuld. De dertien strofen
van het gedicht kregen elk een plek in één van
de nieuwe entreehuisjes.

Inzender: de Architekten Cie. BV
Mede-inzenders: Pi de Bruijn, Van der Leij
Bouwbedrijven B.V., Bewonersvereniging Het
Breed, Pieters Bouwtechniek, LBP SIGHT,
ENECO Warmte & Koude, ENECO EIG, VOF
Renovatie het Breed (Ymere, Eigen Haard)
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Aardbevingsbestendige woningen

Deze renovatie omvat het aardbevingbestendig maken én verbeteren
van 23 woningen in aardbevingsgebied in Delfzijl. De woningen zijn
verduurzaamd tot nul-op-de-meter, all electric en zelfvoorzienend. De
uitdaging was om een stalen portaal van IPE 400 te monteren om het
bestaande woningblok. Het is uiteindelijk zelfs gelukt het stalen portaal
te integreren in de prefab schil, die vervolgens -20 peil werd gemonteerd.
De woningen zijn verduurzaamd door de goed geïsoleerde schil,
isolerende kozijnen, triple glas, geïntegreerde zonnepanelen op het dak,
hoge RC-waarde in gevel en dak en het gebruik van cradle to cradle
materialen. De woningen zijn gasloos en verbruiken nog maar acht
procent van de verwarming van voor de renovatie. Door de woningen
op deze manier te renoveren, te verduurzamen en aardbevingsveilig
te maken, zijn de woningen voor de komende veertig jaar up to date:
een waardevolle renovatie voor het gebied, met een fraaie uitstraling
bovendien. De bewoners zijn zeer tevreden en wonen in hun beleving in
een nieuwe woning.
Inzender: Renolution BV
Mede-inzenders: AAS architecten, Frisobouwgroep, Acanthus, ABT
Wassenaar, Bouwnext, hepro kozijnen, centrum veilig wonen
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Bellevue, Arnhem

De renovatie van Bellevue in Arnhem, dat bestaat uit twee bouwdelen
verbonden door een atrium, beslaat ca. 25.000 m² bvo verdeeld
over zes verdiepingen en een tweelaags parkeergarage onder het
gebouw. Het oude kantoor uit 1990 is gebouwd op de plek van het
voormalig hotel Bellevue. Tijdens de renovatie is tachtig procent van
het gestripte materiaal hergebruikt. Zo is bijvoorbeeld de isolatie uit de
binnenwanden gebruikt voor de isolatie van de buitenschil. De pantry’s
op de werkvloeren zijn gemaakt van geperst stro en het meubilair is door
de leveranciers opgeknapt en teruggeplaatst. Alle gebruikte materialen
zijn in een grondstoffenpaspoort vastgelegd, zodat - als het gebouw
ooit gesloopt wordt - exact duidelijk is welke delen kunnen worden
hergebruikt. Het nieuwe kantoorpand is nagenoeg energieneutraal. Door
af te stappen van gas en het dak te voorzien van zonwerende glasplaten
met ingebouwde zonnepanelen is de energievraag uit het openbare net
met zeventig procent afgenomen.
Inzender: Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Mede-inzenders: Coare, Rau Architecten, Linthorst Techniek, Alliander
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Complex N42 Amsterdam

De Czaar Peterbuurt behoort tot de Oostelijke Eilanden in Amsterdam en
heeft haar 19e eeuwse karakter, met kleine en kwalitatief matige woningen,
behouden. N42 bestaat uit drie verschillende bouwblokken met sociale
huur die een gesloten ensemble vormen. Het is gebouwd omstreeks
1850 en elk blok heeft haar eigen architectonische compositie. Blok A
is een gemeentelijk monument en beeldbepalend. Het bestaat uit 10
bedrijfsruimtes in het souterrain met daarboven 60 woningen. Blok C was
oorspronkelijk een hotel en is later getransformeerd naar appartementen.
Door woningen horizontaal en verticaal samen te voegen zijn 76
appartementen met buitenruimte voor sociale huur en 13 bedrijfsruimtes
ontstaan. Het wooncomfort is verhoogd door de woningen onafhankelijk
van elkaar te isoleren en hiermee contactgeluid en koudebruggen te
beperken. Scheefstand is aangepakt met funderingsherstel, waardoor
het mogelijk was om de souterrains uit te diepen voor stahoogte. In de
woningen is de scheefstand aangepakt door de balklagen
waterpas te leggen.
Inzender: Coen Hagedoorn Bouw
Mede-Inzenders: Hooyschuur Architecten, Bewonerscommissie N42,
Everspartners, VIAC installatie adviseurs, Eigen Haard
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Crematorium Begraafplaats Zuiderhof

Begraafplaats Zuiderhof, in 1958 ontworpen door Dudok, is uitgebreid met
een crematorium in een van de bestaande gebouwen. Een groot voorplein,
aan drie zijden begrensd door een elegante zuilengalerij, vormt de entree
van de begraafplaats. Hierachter ligt de aula van Dudok, waarvoor een
nieuwe katafalk ontworpen is. Het gebied rondom het voorplein is opnieuw
ingericht en voorzien van aanvullende publieke functies, die zijn ingepast
in de monumentale gebouwen. In het oorspronkelijke opzichtersgebouw is
een kantoor met as-uitgifte gerealiseerd. De werkplaats is getransformeerd
naar crematorium met afscheidsruimte voor de naaste familie. De
voormalige dienstwoning is uitgebreid met een condoleance- en
koffieruimte. De nieuwe functies in het entreegebied maken verschillende
ceremonies van afscheid en rouwverwerking mogelijk, in een groter of
kleiner gezelschap. Met nieuw ontworpen routes en zichtlijnen wordt de
ruimtelijke kwaliteit van de begraafplaats versterkt.
Inzender: Bierman Henket architecten
Mede-inzenders: PHB Deventer, OVVIA installatieadvies, Bremen
bouwadviseurs, Alferink Van Schieveen bouwtechnisch adviesbureau,
Bierman Henket interieur, Mulder, installatietechniek, Facultatieve
Technologies, OkkeBouw BV, gemeente Hilversum
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De Alliantie, Amersfoort

Ingeklemd tussen twee woonwijken staat het kantoorgebouw van De
Alliantie in Amersfoort enigszins verdwaald aan een drukke weg. Het pand
uit de jaren ‘80 verkeerde dankzij geregeld onderhoud in uitstekende
staat. Een van de laatste verbouwingen betrof het toevoegen van een
extra vleugel, waardoor de buurt aankeek tegen een gesloten bouwblok.
De eerste ingreep betrof dan ook het openen van de achterkant en het
aanbrengen van een nieuwe vliesgevel. Het oorspronkelijke exterieur is
hierdoor opgefrist. Met de wijziging van de achtergevel is een as ontstaan
die zich van de hoofdentree naar het achterste deel van het terrein strekt,
gematerialiseerd door de continue zwarte stalen stijlen. De plattegrond
is overzichtelijk opgebouwd rond de centrale hal. De werkvloer is
ingericht conform Het Nieuwe Werken, met een open vloer met algemene
werkplekken waarbij de ondersteunende functies zijn ondergebracht
in een kern. Het oprechte, haarfijn gedetailleerde interieur biedt de
werknemer een comfortabele werkplek tegen het rauwe gestripte casco,
getuige van andere tijden, klaar voor de toekomst.
Inzender: OOKarchitecten
Mede-inzenders: Van Wijnen, DZAP projectmanagement, Schokker
Adviseur Bouw, Clemens Lichtadvies, ILEX Installatiemanagement,
Landstra bureau voor bouwfysica Noord, Portaal Woningcorporatie,
Stichting De Alliantie
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De Ploeg, Bergeijk

De Ploeg is een ensemble van fabrieksgebouw en park in Bergeijk,
ontworpen door Gerrit Rietveld en tuinarchitecte Mien Ruys. De fabriek werd
in 1956-1959 gebouwd als weverij. Nadat de eigenaar was vertrokken, heeft
het gebouw enkele jaren leeg gestaan. Totdat tentoonstellingsontwikkelaar
Bruns het aankocht om er zijn kantoren en werkplaatsen te vestigen. In
één jaar is het Rijksmonument volledig gerenoveerd en aangepast aan de
huidige eisen. Het fabrieksgebouw heeft een opvallende betonnen structuur
met shedbogen. De lange gevels zijn volledig transparant en bieden vrij
zicht op de tuin. De korte gevel aan de openbare weg toont de shedvorm
met dichte, verspringende geveldelen. Daarbij is het gebouw volledig in ere
hersteld wat betreft slankheid van profielen, kleurgebruik, materiaalgebruik
en transparantie. De belangrijkste ingreep is het herschikken van de functies.
Centraal in het gebouw is een open kantoortuin gemaakt. De ingreep
verdeelt het gebouw in twee vleugels, de productie en de assemblage,
passend in het werkproces van Bruns.
Inzender: diederendirrix architectuur en stedenbouw
Mede-inzenders: Atelier van Asseldonk, Landschapsarchitect Buro Mien
Ruys, Jan Burgmans beheer bv, Bureau Franken voor bouwmanagement,
Lex Burgmans Bouwbegeleiding, Burgmans & Alewijns E-techniek,
Aqualon W-techniek, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie
Noord-Brabant, Nationaal Restauratie Fonds, Gemeente Bergeijk,
Omgevingsdienst zuidoost Brabant, Bruns
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De Zuidkaap, Amsterdam

Waar de flat De Zuidkaap in het verleden de drager was van
Heinekenreclame op het dak, maakt de flat nu - met zijn nieuwe
uitstraling - reclame voor zichzelf, zijn bewoners en zijn eigenaar. De
gebruikersdoelgroep van flat De Zuidkaap bestaat uit senioren. Het
functionele accent in de renovatie voor De Zuidkaap ligt daarom bij
toegankelijkheid en levensbestendigheid. De uitwerking met kenmerkende
verschijningsvorm is gerealiseerd met kwalitatief hoogwaardige producten.
Duurzaamheid was hierbij een belangrijk uitgangspunt, getuige de nieuwe
exploitatieperiode van vijftig jaar en een labelsprong van label E/F/G naar
label A voor alle woningen. Voorheen ervoeren bewoners de directe
omgeving van de flat als sociaal onveilig. Door ingrepen op complex- en
woningniveau is ervoor gezorgd dat het weer prettig wonen is in De
Zuidkaap. Vóór de renovatie waardeerden bewoners hun woning met
een 6,7 na de renovatie met een 8,2. Met nieuwe, transparante en goed
verlichte entrees zijn de flat en garages, bergingen en souterrain prettiger
met elkaar verbonden.
Inzender: BAM Wonen
Mede-inzenders: Teeken Beckers Architecten, Klankbordgroep
bewoners, BAM Advies & Engineering, TBV Wonen
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E-flat, Zaandam

De renovatie van de E-flat in Zaandam is onderdeel van de transformatie
van de doorgaande verkeersroute De Poelenburg tot groene parkzone.
De flats werden verduurzaamd en kregen een nieuw gezicht. Een
productmatige renovatieaanpak zorgt voor een beter, mooier en
betaalbaarder resultaat. Doel: verduurzamen naar label B (A gehaald),
verbeteren van badkamers, keukens en toiletten, opknappen van
gemeenschappelijke ruimtes en verbeteren van het verpauperde
gevelbeeld, met een visie op de buitenruimten om het complex. De
oude garageboxen zijn vervangen door een pergola waardoor het
oorspronkelijke ontwerp zichtbaar blijft. De renovatie is uitgevoerd in
bewoonde toestand. Tijdens het ontwerp en uitvoeringsproces bleef de
bewonerscommissie intensief betrokken. Het imago van de E-flats heeft
een enorme boost gekregen met de gevelrenovatie. De flats kunnen nu
weer veertig jaar mee. Iedere opgave borduurde voort op de vorige om
deze renovatie nog beter, betaalbaarder, mooier en aantrekkelijker voor
bewoners te maken.
Inzender: KAW
Mede-inzenders: Mens Zeist, Bewonerscommissie E-flats, Ladies@
Work, ZVH
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Gelderlandplein

Het project Gelderlandplein in Amsterdam betreft de transformatie van
een naoorlogse buurtvoorziening en voorziet in het realiseren van extra
winkeloppervlak en horeca, die aansluit bij de verwachtingen van het
Zuidas-publiek en de huidige bewoners van Buitenveldert. De weg naar het
Gelderlandplein toe is een onmisbaar onderdeel van de ‘customer journey’
en daarmee een deel van de opgave. De entrees zijn van vijf teruggebracht
tot drie. De gevel wordt gekenmerkt door zorgvuldig gedetailleerde puien
en majestueuze luifels waarin rechthoekige sparingen het zonlicht filteren,
markeren elk van de drie entreezones. De interne winkelroute is met het
oog op de verblijfsduur geoptimaliseerd.
Inzender: Rijnboutt Architect(en)
Mede-inzenders: BAM Utiliteitsbouw B.V. en De Geus Bouw, Aboma,
BBN adviseurs bv, Both Adviseursbureau, Bureau Veldweg, Etienne
Bindels Lichtontwerpers, Goudappel, Coffeng Amsterdam, Huisman
& van Muijen Installatieadviseurs, LBP Sight, Nieman Groep B.V.,
Technisch adviesbureau Maat bv., Bricks & Brains, Keers Mijdracht b.v.,
Multi Vastgoed, Swedice b.v., Total Klima, Vic Obdam Staalbouw bv.,
Aqua+, Bari Gruppe, GmbH & Co. KG, Cushman & Wakefield, De Blaauw
elektrotechniek, Kroonenberg Groep
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Heiligharn, Den Helder

Een Y-vormige flat met 144 wooneenheden aan Heiligharn in Den Helder
is ingrijpend gerenoveerd. Woningstichting Den Helder wilde de flat graag
behouden wegens de gunstige ligging en het goede casco met kwalitatieve,
ruime woningen. Daarvoor was wel een forse upgrade nodig van het uiterlijk.
De horizontaliteit werd doorbroken door kolommen in het gevelvlak te
plaatsen. Samen met een ligger zijn het feitelijk gestapelde portalen. De
kolommen hebben een eigen fundering, waardoor de belasting van het
vergrote balkon niet op de bestaande consoles terecht komt. Alle balkons
zijn voorzien van een nieuwe Hi-Con plaat. Ook de kopgevels van de flat
worden aangepakt. Het metselwerk in deze gevels is volledig vervangen
door steenstrips op isolatie, tevens zijn wenteltrappen en balkons
toegevoegd en penthouses toegevoegd bovenop de bestaande flat. Een
belangrijke ingreep in het casco is het opheffen van de binnenhoeken in
de Y-vorm. Dat is gedaan door een bestaande éénlaagse doorbraak te
verhogen tot drie bouwlagen, met glazen loopbruggen er dwars doorheen.
Inzender: Kokon architectuur & stedenbouw
Mede-inzenders: Aannemingsbedrijf Dozy b.v., Stichting
Huurderscommissie Heiligharn, Pieters Bouwtechniek, Ingenieursbureau
Rijnders & de Groot, Bruil, i.s.m. Hi-Con, Woningstichting Den Helder
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Jongerius, Amersfoort

Bij het zoeken naar nieuwe huisvesting voor Jongerius
Gerechtsdeurwaarders gaf de goede bereikbaarheid van bedrijvenpark
De Hoef de doorslag. Het plan van aanpak kenmerkte zich door zowel
binnen als buiten op te schonen. Verharding is vervangen door natuur,
met behoud van de parkeerplaatsen. De plattegrond was verworden tot
een onoverzichtelijk labyrint en is heringericht als open kantoorvloer. De
splitsing van het gebouw ten behoeve van een tweede gebruiker zorgt
voor een ruggengraat dwars door het midden van de plattegrond. De inzet
van een vide met daklicht introduceert veel licht tot diep in het gebouw en
zorgt samen met een grootse trap voor ruimtelijkheid. Op het gehele dak
zijn zonnepanelen geplaatst, die in combinatie met een warmte-terugwinsysteem en een warmtepomp het energieverbruik drastisch beperken. Het
betonnen casco is de basis voor een robuust interieur. Gebruikersfuncties
liggen achter een zwarte glazen wand die wordt gecombineerd met het
standaard plaatmateriaal OSB. Er is veel gewerkt met geluidabsorberende
gestoffeerde meubels.
Inzender: OOKarchitecten
Mede-inzenders: HLE Bouw, T van den Burg Grond en Sloopwerk,
Schokker Adviseur Bouw, Climalevel, Modus Installatietechniek,
Jongerius Gerechtsdeurwaarders
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Radboudumc, kliniek Psychiatrie

Renovatie transformeerde de verouderde psychiatriekliniek van het
Radboudumc in Nijmegen tot een duurzame en innovatieve academischpsychiatrische zorgomgeving. Innoveren, samenwerken en verbinden
vormden de uitgangspunten bij het ontwerp. Doel: het creëren van
een Healing Environment. Patiënten verblijven vaak lange tijd in deze
omgeving, die hun herstel moet ondersteunen en zorgprofessionals een
veilige en optimale werkomgeving moet bieden die (minimaal) voldoet aan
de strengste eisen op gebied van veiligheid, hygiëne en infectiepreventie.
De ontwerpkeuzes zijn gebaseerd op de ervaringen en wensen van
patiënten en zorgprofessionals. Door betrokkenheid van alle partijen is
de donkere en besloten ruimte getransformeerd in een overzichtelijke
en veilige omgeving met veel daglicht en uitzicht, een comfortabel
binnenklimaat en verschillende gradaties van privacy. Deze maatregelen
zorgen voor een verhoging van de veiligheid, vermindering van angst,
onrust en stress. Getuige de vele enthousiaste reacties van patiënten en
personeel blijkt: deze projectaanpak werkt.
Inzender: EGM architecten
Mede-inzenders: Suzanne Holtz Studio, Copijn, Bouwbedrijf Berghege,
Aronsohn, Deerns, Peutz, Mook, Oazis, 2DoubleYou, Kuijpers
Installaties, Cofely Zuid Nederland BV, Radboudumc Nijmegen
NRP Gulden Feniks 2017
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Landgoed Wezeveld, Twello

De renovatie van Landgoed Wezeveld in Twello omvatte het realiseren
van een woonzorggebouw voor twee maal twaalf dementerende
ouderen. Een leegstaand 18e eeuws landhuis werd gerenoveerd en
uitgebreid. De renovatie beoogde het in ere herstellen van het landgoed
en het inrichten van een voor de doelgroep bruikbare en beleefbare
tuin. Door het bestaande monument te respecteren en de nieuwbouw
een terughoudend maar karakteristiek eigen gezicht te geven, is een
sterk nieuw geheel ontstaan. Het landhuis is landhuis gebleven en heeft
zijn woonfunctie teruggekregen, met respect voor de oorspronkelijke
woonruimten. Elk van de ouderen heeft een eigen appartement met
mooi uitzicht en ruime sanitaire voorzieningen. De appartementen sluiten
naadloos en drempelloos aan op de leefwereld. De vijf woonkamers
zijn in en naast het landhuis gesitueerd, waarbij gebruik gemaakt is van
de allure van het bestaande huis. De nieuwbouw is zodanig bosachtig
vormgegeven dat het gebouw in zekere zin opgaat in het bos.
Inzender: Arcom Partners B.V.
Mede-inzenders: Nikkels Bouwbedrijf B.V., StarreAdvies B.V., Martha
Flora B.V., Green Development B.V.
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Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
Het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
in Amsterdam wordt gekenmerkt door de monumentale panden van
architecten Maaskant en Van Tijen. De afgelopen decennia is de locatie
helemaal volgebouwd. Een aantal gebouwen is nu gesloopt en de
haakvorm van de Maaskant gebouwen is doorgezet in nieuwbouw langs
de rand van de locatie. Daarmee is een samenhangend en overzichtelijk
gebouwensemble gerealiseerd. Het voormalige windtunnelgebouw fungeert,
met centrale voorzieningen zoals het restaurant, als katalysator van het
nieuwe werken en als ontmoetingsplek voor medewerkers en bezoekers.
Het vormt het kloppend hart van het NLR. De vides zijn opnieuw geopend,
waardoor de onderzoekshal zijn spectaculaire ruimtelijkheid terug kreeg.
De begane grond van het hoofdgebouw kreeg een semipublieke functie,
waarbij de oorspronkelijke ruimtestructuur zo veel mogelijk hersteld is.
Oudbouw en nieuwbouw werken samen als één gebouwensemble met een
sterke identiteit. De verschillende gebouwen zijn op de eerste verdieping
met loopbruggen verbonden.
Inzender: Inbo i.s.m. Wessel de Jonge architecten
Mede-inzenders: Lokhorst Bouw, Van Galen, Schoonderbeek, RHDHV,
Pieters Bouwtechniek, Valstar Simonis, Hosper, DG groep, Jan de
Vries Fotografie, Stichting Historisch Museum, Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum (NLR)
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Nowadays

Het project Nowadays aan het Damrak in Amsterdam betreft de
herontwikkeling van 25.500 m² kantoor/winkelruimte naar 27.200 m²
winkelruimte en 280 m² horeca. De panden, voorheen verbonden door
een loopbrug over de Nieuwendijk, bieden ruimte aan met name grotere
winkelunits. Voor Damrak nr. 70 bleef het bestaande casco gehandhaafd.
De behoefte aan een ongedeelde winkelvloer en een verbeterde
aansluiting op de Nicolaasstraat, leidde tot het verplaatsen van de
Beurspassage naar de noordgrens van het plangebied. De Beurspassage
is een bijzondere stedelijke verbinding geworden met een kunstwerk van
Amsterdam Oersoep. Het monumentale pand Damrak 80-81 is opgeknapt
en de indeling is aangepast voor de nieuwe huurders C&A en Starbucks.
Het nieuwe winkelgebouw refereert aan het luxe warenhuis aan het eind
van de 19e eeuw en de gebouwen van de Amsterdamse Cityvorming. Beide
panden hebben het BREEAM ontwerp-certificaat Very Good behaald.
Inzender: Bouwinvest REIM
Mede-inzenders: Rijnboutt en RAMSA, Bouwcombinatie Dura Vermeer De Nijs, Werkgroep Bewoners Sint Nicolaasstraat, FiMek estate BV, IMd
Raadgevende Ingenieurs, Huisman & van Muijen Installatieadviseurs,
Peutz b.v., Aboma, adviesbureau
Vekemans, Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund
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Oud-Philipsdorp

De woningen in Oud-Philipsdorp zijn de eerste arbeiderswoningen die
neergezet zijn bij de voormalige Philipsfabrieken in Eindhoven. Nu meer
dan honderd jaar later werd het tijd voor een grondige renovatie, waarbij
deze gemeentelijke monumenten weer voor minimaal veertig jaar mee
kunnen. De 'verminkingen' aan het beeld uit het verleden zijn hersteld
en eenheid is teruggebracht met verwijzingen naar de oorspronkelijke
beeldkwaliteit. Door het terugbrengen van de hoofdgeleding in de
architectuur in combinatie met het toepassen van de oorspronkelijke
kleuren is de wijk weer geheel opgefrist. Naast het terugbrengen van
een originele kwaliteit in de wijk is bewonersparticipatie een belangrijk
onderdeel geweest in de planvorming. Een werkgroep van actieve
bewoners heeft meegewerkt om de wensen uit de wijk terug te brengen
in het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een mooie historische wijk van
uniform karakter. De waarde van de woningen als gevolg van de ingreep
is met circa twintig procent gestegen ten opzichte van omliggende
niet-gerenoveerde woningen. De waardering onder bewoners en
Eindhovenaren is groot.
Inzender: Woonbedrijf
Mede-inzenders: BouwhulpGroep, Jansen Huijbregts, Stichting
Buurtbelangen Philipsdorp, Nieman, Verweij Houttechniek
NRP Gulden Feniks 2017
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Pearsonlaan

De renovatie van de Pearsonlaan bestaat uit drie onderdelen:
een basisaanpak van de appartementen op de verdiepingen, een
transformatie van de begane grond en de herinrichting van de openbare
ruimte. De basisaanpak is een renovatie van keuken, douche, toilet en
installaties van de woningen. Dit wordt in bewoonde toestand uitgevoerd.
Deze basisaanpak wordt aangevuld met een facelift van de gevel,
waarbij de renovatie uit de jaren '80 (buitengevelisolatie, kunststof
kozijnen) blijft gehandhaafd. De garages, bergingen en slaapvertrekken
worden getransformeerd tot de begane grond van een volwaardige
maisonnette met voordeur aan de straat, woonkamer en keuken op de
begane grond, directe toegang tot de tuin en vier ruime slaapkamers
met badkamer op de eerste verdieping. Hiertoe zijn de gevels van
de begane grond volledig vernieuwd. In aansluiting op de renovatie
draagt de gemeente Utrecht zorg voor de buitenruimte met een
herinrichting tot een aantrekkelijk en groen openbare ruimte met
voldoende parkeergelegenheid.
Inzender: Vanschagen Architecten
Mede-inzenders: Hurks Bouw, Huurderscommissie, IMd Raadgevende
Ingenieurs, Ad Wouters Bouwtechnisch Adviesburo, Mitros
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Pella

De O.G. Heldringstichting (OGH) is een behandelcentrum dat kinderen en
jongeren met (ernstige) gedragsstoornissen behandelt. De behandeling
start vanuit een beschermde setting. Dit betekent dat een patiënt in de
eerste fase in een gesloten voorziening wordt geplaatst. Pella, gelegen
op de hoofdlocatie van OGH, is een redelijk jong gebouw van 2.590 m².
De uitstraling van het pand is sterk justitieel en gericht op ‘beheersen’.
Vanuit de zorgvisie van OGH is Pella verbouwd tot een humaan
woongebouw, met gedeeltelijk ruimere slaapkamers met eigen sanitair
en overzichtelijke en ruimere gemeenschappelijke woonvoorzieningen.
Daarnaast is de bestaande separeervoorziening verwijderd en vervangen
voor een intensive care unit en extra beveiligde kamer, waarmee op
een humane wijze kan worden opgeschaald in behandelintensiteit.
Door middel van een corridor is Pella verbonden met het naastgelegen
activiteitengebouw. Naast de functionele aanpassingen is het gebouw
verduurzaamd, is de warmtelast beperkt en de akoestiek en algehele
uitstraling sterk verbeterd.
Inzender: Buro SBH
Mede-inzenders: Kuiper Bouw, Cliëntenraad OGH, Triops Advies,
Bongers/Jansen, DGMR, Vitruvius, Van Haren Installaties en Van den
Broek systemen, O.G. Heldringstichting
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Pijlkruid en Rijstgras flats

De flats Pijlkruid en Rijstgras in de wijk Vijfheerenlanden in Vianen hebben
behalve intern onderhoud ook een grote renovatie ondergaan aan de
buitenzijde. Beide flats hebben een nieuw entreegebouw gekregen
over twee lagen. Een frisse uitstraling en vooral veel daglicht was daarbij
een vereiste. De entrees zijn uitgevoerd in wit hoge sterkte-beton met
veel glas. De nieuwe balkons zorgen ervoor dat de lange horizontale
lijnen doorbroken worden en de flats meer woonkarakter krijgen. Voor
de opvallende kolommen aan de galerijzijde is er een dubbele structuur
bedacht: gestapelde kolommen vóór de galerijplaat langs en een
substructuur met slankere kolommen op de rand van de galerijplaten. De
combinatie van wit beton en nieuwe grijze stalen hekwerken geven de
gebouwen een frisse uitstraling. Voor de sociale controle en veiligheid zijn
er verdiepingshoge gevelopeningen gemaakt op de plek van de bergingen
waardoor de plint een open karakter krijgt. Het resultaat van de renovatie:
woongebouwen die zowel wat binnen als buitenzijde betreft weer vele
jaren mee kunnen.
Inzender: Kokon architectuur & stedenbouw
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Van Dillen, Woonconsulente van
Lekstede wonen, Arton Architecten, Mabutec Installatie advies, Andre
Schokker constructeur, Lekstede Wonen
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Portiekgalerijflat Paddepoel (NOM)

De portiekwoningen in de Groningse wijk Paddepoel zijn voorzien van
een nieuwe thermische schil en onderdeel van Stroomversnelling. Het is
een van de eerste portieketageflats in Nederland die op deze manier is
aangepast. De renovatie omvat een thermische schil in combinatie met
de benodigde installaties en zonnepanelen voor de energieopwekking
om tot Nul op de Meter (NOM) te komen. Het balkon aan de achtergevel
is een afgesloten wintertuin geworden; in de woningplattegrond zijn
geen aanpassingen gedaan. De nieuwe buitengevel werden als prefab
gevelelementen aangeleverd, voorzien van minerale steenstrips, de
kozijnen, het glas en de WTW-kanalen. De afgewerkte gevelelementen
werden vervolgens ‘just-in-time’ op de bouwplaats afgeleverd. De
bewoners bleven in hun woning tijdens de verbouwing. Behoud van het
karakter van de naoorlogse architectuur zoals de plastiek, horizontaliteit
en repetitie waren leidend voor het ontwerp. De entree is vergroot tot een
dubbelhoge pui. Zo krijgen de woningen een duidelijker en voornamer
adres aan de straat.
Inzender: Specht Architecten
Mede-inzenders: Dura Vermeer, Woningbouwcorporatie Lefier
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Portiekflat Mr. Samuel van Houtenweg

De 28 portiekflats aan de Van Houtenweg in De Bilt, gebouwd in 1962,
hadden een gemiddeld energielabel F. Na de renovatie krijgt het complex
het predicaat nul-op-de-meter, een primeur in Nederland: het is een van
de eerste portiekflats in Nederland die energieneutraal is. Dit complex
is voorbereid op de toekomst. Door de renovatie heeft het complex een
nieuwe look, die recht doet aan de bestaande architectuur. De bewoners
zijn vanaf het eerste initiatief tot de uitvoering maximaal bij het
proces betrokken en tijdens de renovatie in hun woning gebleven.
De bewonersbegeleider was dagelijks aanwezig als luisterend oor en
helpende hand. De bewoners hebben er betaalbare en comfortabele
woningen voor teruggekregen. De verbeteringen in de woningen zijn
voor hen goed merkbaar: ze genieten van hun prachtig opgeknapte
keuken en badkamer met toilet. De woonlasten voor de bewoners zijn
gelijk gebleven, terwijl het comfort en woongenot zijn toegenomen. De
bewonerstevredenheid scoort een 8,4. De woningen uit 1962 hebben
een verlengde levensduur van vijftig jaar.
Inzender: Talen Vastgoedonderhoud -De VerduurzamersMede-inzenders: AgNova Architecten, Talen Vastgoedonderhoud,
Klankbordgroepen Van Houtenweg en Van Erpweg De Bilt, Trecodome,
Sto, Loodsluis, Solid-Power, Greenlink, Woningstichting SSW
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Portiekflats Presikhaaf

In de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn 64 appartementen in vier portiekflats
gerenoveerd. Waar iedereen aan sloop dacht, bood de opgave de
uitgelegen kans om te laten zien dat dit gebouw nog vijftig jaar mee kan.
De flats, gebouwd in de jaren zestig zijn onderdeel van een stempelwijk
en kennen veel licht, lucht en ruimte. De renovatie is uitgevoerd in
bewoonde toestand. De woningen zijn in hun geheel opgewaardeerd.
Het energieverbruik is met 95 procent verlaagd tot 20 en 80 m³ gas
per jaar voor respectievelijk de centrale gelegen woningen en de
woningen aan de zijkant. Het geheel is in passiefhuis methode (enerphit)
uitgevoerd. Daarbij is vooral naar comfort gekeken, zowel in de winter
als ‘s zomers. Door te kiezen voor renovatie in plaats van sloop hoeft
een kwetsbare groep niet te verhuizen en blijft de structuur van de naoorlogse wijk overeind.
Inzender: BouwNext
Mede-inzenders: Vastbouw/trebbe, Flatbewoners, B2CO, Promantor,
Azimut Bouwbureau, Stichting Volkshuisvesting
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Provinciehuis Noord-Brabant

Het provinciehuis van Noord-Brabant (Huig Maaskant, 1971) is gereed gemaakt
voor Het Nieuwe Werken. De werktoren en de onderbouw zijn aangepakt
wat betreft Het Nieuwe Werken, logistieke stromen, technische aspecten,
digitalisering en duurzaamheid. De storende ruimtelijke compartimentering
is doorbroken en de centrale entreehal is voortaan geheel vrij toegankelijk.
Een nieuwe trap verbindt laag 0 met -1 waardoor logistieke stromen van
medewerkers en bezoekers gescheiden zijn. Het openbare gebied in de
onderbouw is open gemaakt, het bedrijfsrestaurant is vernieuwd en uitgebreid
tot workplaza. Op de eerste verdieping ligt nu het open lobbygebied. De
indeling van de achttien verdiepingen in zes domeinen van drie werkvloeren
maakt sneller liftverkeer mogelijk. De digitalisering van archieven, dossiers
en communicatie maakt vaste werkplekken overbodig en schept ruimte voor
plekken toegespitst op concentratie of juist op het gesprek. Dit heeft geleid tot
diverse BREEAM-in-Use certificaten.
Inzender: KAAN Architecten
Mede-inzenders: Stam + De Koning Bouw BV (onderdeel van
VolkerWessels), MTD Landschapsarchitecten, Advies- en
Ingenieursbureau van de Laar, DWA, Peutz BV, Mook, HOMIJ Technische
Installaties, Cor Berg, Klunder Architecten, Provincie Noord-Brabant
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Rijkskantoor OV Terminal Breda

Het Rijkskantoor betreft de eerste renovatie in Nederland onder
auspiciën van het nieuw gevormde Rijksvastgoedbedrijf. Het
bestaande bedrijfsverzamelgebouw van Koen van Velsen in het nieuwe
stationscomplex van Breda diende geschikt te worden gemaakt
voor Het Nieuwe Werken voor gebruikers de Belastingdienst, Douane
en FIOD. De oorspronkelijke opzet als bedrijfsverzamelgebouw vormde
met een gesloten, lange, smalle gang een beletsel om een open
kantooromgeving te creëren. De wanden van deze gang zijn verwijderd
om een open verbinding met de werkvloer te maken. Met een nieuwe
vide en trap zijn de derde tot en met de vijfde verdieping met elkaar
verbonden. Zij faciliteren contact, ontmoeting en samenwerking tussen
de rijksambtenaren. Bij de inrichting van de werkomgeving was het doel
om er een generiek Rijkskantoor van te maken, dat ook geschikt is voor
de huisvesting van andere Rijksdiensten. Dit met het oog op de flexibiliteit
en de toekomstbestendigheid van het Rijkskantoor. Het interieurpakket is
daarom toegesneden op de eisen van de Fysieke Werkomgeving Rijk en is
samengesteld uit flexibele eenheden.
Inzender: Architectenbureau De Twee Snoeken
Mede-inzenders: Hazenberg Bouw, Terberg Totaal Installaties, HEVO,
Rijksvastgoedbedrijf
NRP Gulden Feniks 2017
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Spaces Hofplein

Hofplein 20 in Rotterdam is gerenoveerd en biedt plek aan het
innovatieve werkconcept van Spaces. Het voormalige Shellkantoor is
in 1971 ontworpen door architectenbureau Zanstra, Gmelig Meyling,
de Clercq Zubli, voorloper van het huidige ZZDP Architecten. Zowel
het casco als het interieur hebben een update ondergaan om flexibele
en inspirerende werkruimtes te kunnen creëren. De ca. 12.000 m²
vloeroppervlakte van het met structurele leegstand kampende gebouw
wordt na de renovatie weer volledig gebruikt. Tijdens de renovatie is
alle asbest verwijderd. Dankzij de vernieuwde dubbelhoge plint en
diverse vides heeft het gebouw een nieuwe en transparante uitstraling
gekregen. Visuele connecties als gevolg van de diverse vides zorgen
voor een aangename sfeer. De transparante gevel zorgt voor een relatie
tussen enerzijds de entree en de werkactiviteiten binnen en anderzijds
het Hofplein en de voorbijgangers buiten. Door de renovatie voldoet het
gebouw weer aan alle eisen van deze tijd en is het zowel technisch als
kwalitatief naar een nieuw en hoger niveau getild.
Inzender: ZZDP Architecten
Mede-inzenders: Groenendijk
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Tennispaviljoen TU/e campus

Het Eindhovense TU/e hockey- en tennispaviljoen van Gerrit Rietveld
i.s.m. Samuel van Embden stamt uit 1970. Het is gerenoveerd
en getransformeerd tot een parel op de campus. Door diverse
verbouwingen in het verleden was de transparantie en uitstraling van
het originele ontwerp verloren gegaan. Het gebouw was gedateerd
en in slechte bouwkundige staat. Tegelijkertijd was het gebruik van
het paviljoen juist sterk toegenomen door de ontwikkeling van de
studentensportverenigingen. Met het terugbrengen van de transparantie
en zorgvuldige detaillering is het paviljoen weer een fraaie en bruikbare
ontmoetingsruimte geworden. Het hockey- en tennispaviljoen wordt
gebruikt door de studentensportverenigingen Don Quishoot en
Fellenoord en de TU/e gemeenschap. Daarnaast wordt het verhuurd
aan derden. De renovatie heeft een verduurzaming van het gebouw
en omgeving opgeleverd, waarbij het ontwerp van Rietveld in ere is
gehouden.
Inzender: Houben / Van Mierlo en TU/e Dienst Huisvesting
Mede-inzenders: Koppen Bouw en Onderhoud, EST Fellenoord,
ESHV Don Quishoot, Adviesbureau Van de Laar, D-IA, EBR,
Verschuren Interieurbouw, PGA, Wema, Koen van Damme, TU/e
Studentensportcentrum
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Theater aan de Rijn

Het verouderde Theater aan de Rijn in Arnhem is vakkundig gerenoveerd.
Met een concept waarbij de oriëntatie van het pand 180 graden draait, richt
de nieuwe entree zich nu op de nieuwe ontwikkelingen aan de voormalige
achterkant van het pand, waar met het Bartokkwartier een nieuwe culturele
enclave aan het ontstaan is. De oude, relatief onzichtbare entree aan de
noordkant wordt hiermee een artiesten- en personeelsentree. Voor deze
omkering werd de bouwmassa uitgebreid middels een extrusie van het
bestaande karakteristieke silhouet van het pand. In deze ondiepe uitbouw
werden o.a. een nieuw trappenhuis, lift, techniek en entree voor de nieuwe
foyer ondergebracht. De grote zaal verhuisde naar de verdieping waar de
hoge ruimte onder de monumentale kapconstructie wordt blootgelegd en
ingezet voor de nieuwe theatertechniek. Met de verbouw en uitbreiding
van Theater aan de Rijn is een unieke plek voor talentontwikkeling
gecreëerd en krijgt het Bartokpark een culturele meerwaarde.
Inzender: NEXIT architecten
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Scheerder, Traject, Pietersen, CDC, DTS
2, Cevesin Intallatietechniek, Rijkaard Elektro, Lakeman liften, HSK
vliesgevel, JEZET tribunes, C.Hermeling Staalconstructies, Tomesen
Parket, Acoma Dak en Gevel, Hartemink interieurbouw, Generale Oost
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Woon-werkgebouw Enschede

Bij de omvorming van een kantoorgebouw naar dit woon - werkgebouw
in Enschede zijn de bovenste twee kantoorverdiepingen omgebouwd tot
kleine wooneenheden. Op het dak is een algemene ruimte toegevoegd.
Het hele gebouw is voorzien van een nieuwe gevel. De bestaande
gevel bestond uit prefab grindbetonnen elementen die afgehangen zijn
aan het betonskelet. Na zorgvuldige bestudering is ervoor gekozen om
de grindbetonnen elementen te laten zitten. Door de elementen heen
zijn gaten geboord waardoor een ophangconstructie voor de nieuwe
gevelelementen verankerd konden worden. De beroemde Amerikaanse
'Airstream' caravans zijn als uitgangspunt genomen bij het ontwerp van
de nieuwe gevel. In de nieuwe gevelelementen zijn een groot aantal
bloembakken opgenomen die voorzien zijn van een eigen irrigatie- en
afvoersysteem. De nieuwe groenvoorziening verbijzonderen het uiterlijk
en het duurzame karakter van het gebouw. In combinatie met verbeterde
isolatie en nieuwe kozijnen is het gebouw bijna energieneutraal (BENG).
Inzender: Van der Jeugd Architecten
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Niehof BV, RIBW groep Overijssel, NK
Bouwbegeleiding Brons Constructeurs & Aquarius Energieadvies &
bouwfysica, Dhr. Wim Schuurman
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“IK VOEL ME DANKZIJ DE
OPLEIDING OOK ‘TREKKER VAN DE
TRANSITIE’. IK OPEN NU DEUREN
IN ONS BEDRIJF, DIE IK VOORAF
DICHTHIELD OMDAT IK DACHT
DAT HET NIET AAN MIJ WAS OM
DIE TE OPENEN.”
“IK ZEG; GEWOON DOEN.”

Eric Aerts, Woonbedrijf

WIL JIJ JE NET ALS 65 ANDEREN EEN ECHTE RENOVATIEEN TRANSFORMATIEPROFESSIONAL NOEMEN?

DE OPLEIDING VOOR DE RENOVATIE- EN
TRANSFORMATIEPROFESSIONAL

Meld je dan aan voor de NRP Academie. Een opleiding die je in
een jaar op 16 inspirerende locaties door het hele land brengt,
locaties die je ook als cursist kunt aandragen. Een opleiding met
ruim 50 docenten uit wetenschap, onderwijs en praktijk die je
in de vorm van colleges, workshops en carrousels kennis laten
maken met de vele zijden van het vak. En samen met je
medecursisten werk je aan eigen ingebrachte casussen en aan

NRP Academie is een co-creatie door:

een tweetal NRP Challenges. Bouw een eigen divers netwerk
op dat door NRP FORUM nog verder wordt ondersteund.
Kijk voor het programma op: nrpacademie.nl
Meld je aan via: secretariaat@nrpacademie.nl
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INTERVIEWSERIE

TRANSFORMEREN EN RENOVEREN
IN KWETSBARE OMGEVINGEN
In een ‘gewone’ omgeving vraagt transformatie en renovatie al om bijzondere inzet;
in sommige omgevingen kan een goed resultaat alleen met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden bereikt. In die kwetsbare omgevingen telt één facet zwaarder dan
alle andere: de mensen voor wie het gemaakt wordt.
tekst: Danielle Linders

René Bleeker
& Daniël van den Berg
KLINIEK PSYCHIATRIE RADBOUDUMC

‘Het succes zit hem voor een groot
deel in de mensen’
“Al in een heel vroeg stadium hebben we een groot team bij elkaar
gezet. Wat tamelijk uniek is voor een ziekenhuis, is dat we daarin ook
een design manager hebben aangesteld. Zij heeft design guidelines
opgesteld, waarbij de menselijke maat bepalend was.” Aan het woord
is René Bleeker, bouwdirecteur Radboudumc. Het project waar hij
over spreekt, is de kliniek Psychiatrie, die in 2016 na een metamorfose
opnieuw in gebruik werd genomen. Voor deze verstrekkende,
complexe renovatieopgave aan te pakken, bouwde hij eerst een
uitgebreid ontwerpteam, met onder andere architect Daniël van den
Berg (Architectenbureau EGM), interieurarchitecte Suzanne Holtz en
landschapsarchitect Copijn – die zelf weer een omgevingspsycholoog
inzetten om mee te denken over het ontwerp voor de buitenruimte.
“Een dreamteam om mee te ontwerpen”, blikt René Bleeker tevreden
terug. “Het was fantastisch om met al die betrokken mensen samen aan
het werk te gaan. Suzanne Holtz kwam met de bijzondere ingeving om de
kliniek meer een wellness uitstraling te geven. Traditioneel hebben vooral
de kamers voor psychiatrische patiënten meer weg van een soort cel:
alles is gericht op het voorkomen van problemen. Dat betekent normaal
gesproken dat je alles zo maakt dat een cliënt of patiënt zich nergens
aan kan verwonden, met soms een nogal kille omgeving tot gevolg. Dat
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wilden we nu radicaal anders aanpakken. En dat terwijl we hier met de
zwaarste categorie psychiatrisch patiënten werken.”

Menselijker en warmer
Architect Daniël van den Berg vult aan: “De focus lag voor dit project
veel meer op gezond kunnen worden, uitgaande van alle beperkingen
die zo’n psychiatrisch patiënt heeft. We gingen van cellen naar de sfeer
van hotelkamers. We hebben gewerkt met materialen die passen bij een
huiselijke sfeer. Die zijn weliswaar gevoelig, maar goed te vervangen bij
beschadiging. We hebben bijvoorbeeld gekozen voor tere lampjes en
voor een wand van natuursteen. Daar hebben steenslijpers de scherpste
kantjes verwijderd, maar het blijft ruw materiaal. Heel wat anders dan
alleen maar afgeronde, gladde en harde oppervlakten. Het maakt de
ruimte menselijker en warmer, en dat kreeg voorrang. De ruimte is nu
anderhalf jaar in gebruik: naar tevredenheid van de gebruikers en goed
te beheren. Dat is wat vertrouwen kan doen.”

Zorgproces in het groen
René: “Het zijn allemaal prettige, rustgevende ruimtes geworden. En ook
bijzonder is dat alle doelgroepen naar buiten kunnen. Het groen geeft
de gradaties aan: de ene keer fungeert het als vervanger van een hek,
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bij een andere groep kun je bijna zelfstandig naar buiten. Het zorgproces
zie je terug in het groen. Diezelfde gradaties hebben we aangebracht in
dingen als lichtintensiteit.”
“Er is ongelooflijk veel om over na te denken als je ruimtes voor deze
doelgroep onder handen neemt”, weet René als geen ander. "Waar
leg je als medewerker je spulletjes veilig neer, hoe kom je een kamer
binnen, wie staat waar, hoe zijn de zichtlijnen? De afwegingen zijn bijna
eindeloos. Dat maakt het een zwaar project voor iedereen: niets is
standaard, letterlijk alles vraagt extra aandacht. Dat moet je leuk vinden,
anders red je het als team niet. Die enorme drive en betrokkenheid heeft
het verschil gemaakt. Als opdrachtgever moet je dat faciliteren. Als je dat
niet doet, krijg je gewoon een redelijk goed gebouw. Als je dat wel doet,
stijgt het resultaat boven zichzelf uit en wordt het voorbeeldstellend.”
Daniël: “Dat blijkt ook wel uit de erkenning die we nu internationaal
krijgen: tijdens het European Healthcare Design Congress and Exhibition
2017 in Londen heeft Radboudumc Kliniek Psychiatrie de Highly
Recommended Award ontvangen in de categorie Mental Health Design.”

Ambitie
“Ik geloof dat je als architect de intrinsieke motivatie moet hebben om
meer te doen dan er van je gevraagd wordt”, vervolgt Daniël. “En ook als
opdrachtgever moet je het echt willen. Juist het intensief klankborden kost
veel tijd en energie. Je moet goed luisteren naar al die specialisten, die
allemaal zinnige dingen inbrengen die alleen niet altijd met elkaar rijmen. Het
Radboudumc draagt innovatie hoog in het vaandel. De Raad van Bestuur wil
nu dat alle nieuwe gebouwen een BREAAM Excellent certificaat behalen.”
René: “Die ambitie moet een bewuste, strategische keuze zijn. Sommige
ziekenhuizen zeggen: wij stellen de kwaliteit van zorg voorop en elke
euro die we ergens anders in steken, kunnen we niet aan zorg uitgeven.
Wij zeggen: de zorg wordt beter als de omgeving beter is. We hebben
daarom gewerkt volgens de principes van een healing environment
en evidence based design (zie kader, red.). Daar gaan we best ver in.
Hier krijgt ook spiritualiteit een plek in de plannen. Misschien is dat iets
typisch voor Nijmegen: het vrijdenken zit hier in de genen. We maken in
onze processen én in onze gebouwen ruimte voor bezinning en dat is de
moeilijkste opgave. Hoe geef je vorm aan dingen die je niet kunt zien?
Hoe ziet zingeving eruit? Hoe kun je serendipiteit faciliteren?”
NRP Gulden Feniks 2017
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Ander perspectief
“Het gebouw was echt een kind van zijn tijd”, vertelt Daniël. “Wij
ontdekten er – soms zelfs tegen onze verwachting in – veel inherente
kwaliteiten aan. Een eerste reflex kan zijn: die bogen moeten eruit,
maar samen met Suzanne Holtz zagen we er juist een centrale
ontmoetingsplek in. We wilden een significante verbetering in de levens
van een heel gevoelige doelgroep realiseren. Daarbij moet je voorbij je
eigen discipline kijken. Het los durven laten van je eigen blik en andere
perspectieven omarmen en toepassen, kan in zo’n team een langdurig,
wijdlopig en ook kostbaar proces zijn. Maar de uitkomst is onbetaalbaar.”
Dat kan René alleen maar beamen: “Het succes zit hem voor een heel
groot deel in de mensen; wij hadden geen ego’s aan boord. Alleen een
écht team kan dit voor elkaar krijgen. En dat hoeft niet meer te kosten
dan je hebt. Het budget is voor dit project kaderstellend geweest. Ook
daarin moet je een team zijn: als je meer investeert in licht, moet je
ergens anders minder aan besteden. Dat vraagt ook om creativiteit. Je
bent echt samen aan het ontwerpen. Je neiging als bouwer is om snel te
gaan. Hier hebben we het nu eens echt goed aangepakt en het resultaat
is ernaar. Ik kan het iedereen aanraden.”

Healing environment & evidence based design
Een healing environment is een (fysieke) omgeving die zich op richt op
het bevorderen van het welzijn van patiënten, familie en werknemers en
hun stress verminderen. We zien healing environments vooral terug in
de zorg. Het doel hiervan is dat mensen sneller genezen of dat in ieder
geval de (fysieke) omgeving de situatie van ziek zijn niet vervelender
maakt. Er is sterk bewijs dat (het zicht op) natuur en frisse lucht hier aan
bijdraagt. Ook zijn er aanwijzingen dat stilte en natuurlijk daglicht een
positief effect hebben; daar wordt nog meer onderzoek naar gedaan.
Door de fysieke omgeving van een zorginstelling aan de hand van
evidence based design in te richten, wordt voor patiënten, familie en
personeel het welzijn bevorderd en stress verminderd. Het verminderen
van stress zorgt er vervolgens voor dat patiënten minder verdoving en
medicijnen hoeven te gebruiken en dat patiënten sneller herstellen.
									
(bron: omgevingspsycholoog.nl)
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Arjan
Haaima
Care & Co zorgtransformaties

‘We kijken niet eerst naar het
gebouw, maar naar de cliënt en de
medewerker’
In een tijd van zorgtransitie en verouderd bestaand zorgvastgoed, is de
behoefte aan transformatie en renovatie groot. Functioneel, energetisch,
technisch en ook qua uitstraling voldoen de gebouwen vaak niet meer
aan de vragen van nu, laat staan aan die van de toekomst. Een van de
partijen die zich specialiseert in dit type transformaties en renovaties is
Care&Co: een consortium dat bestaat uit Van Wijnen, Buro SBH, Kuijpers,
DGMR en Bureau Ouderenzorg.
Arjan Haaima (Buro SBH) legt uit waarom deze opgave zo belangrijk is:
“Zorgorganisaties kijken steeds vaker kritisch naar hoe ze georganiseerd
zijn. Voorheen was het gebruikelijk dat een zorgorganisatie ook een
eigen vastgoedafdeling en facilitaire dienst in huis had; nu zie je steeds
vaker dat ze zich concentreren op hun kerntaak – zorg verlenen – en
op zoek gaan naar een partij die vergaand mee kan denken over hun
vastgoed en exploitatie. Met Care&Co en als afzonderlijke partijen
hebben we inmiddels zoveel ervaring opgedaan met het verbeteren van
omgevingen voor kwetsbare mensen, dat het in ons DNA zit: we willen
altijd een stap verder gaan voor de mensen voor wie we het bedenken
en doen. Het eerste waar we als Care&Co naar kijken bij een opgave, is
Impressie
entree woongroepen
3 & 4 ,medewerker.
interieur impressie
denieuwe
mens:
cliënt asen
Door samen na te denken over wat het
leven van een bewoner of gebruiker echt beter maakt, kom je tot heel

andere inzichten en oplossingen. Daar zetten we geregeld ook interieuren tuin- of landschapsarchitecten, gedragspsychologen, creatieve
denkers, technische co-makers en andere specifieke professionals bij in.”

Investeren
“Cordaan heeft voor de transformatie van haar zorgvastgoed een
zorgvuldige selectie toegepast, met een heel uitgebreide, innovatieve
uitvraag. Het begint altijd bij de wil van de opdrachtgever. We investeren
dus wederzijds in een langdurige relatie, want zorgorganisaties zijn
vaak best complexe organisaties. Je moet elkaar kennen om daar goed
voor te kunnen werken. Door die ervaring ga je in je samenwerking veel
verder dan een gebouw transformeren: we denken mee over hoe de
vastgoedexploitatie zich verhoudt tot de zorgstrategie en over hoe je
beleggers mee krijgt. Juist op dat niveau levert zo’n samenwerking echte
meerwaarde op. Alleen als je daar allemaal in investeert, betaalt het zich
ook terug. Voor je eigen organisatie en voor je opdrachtgever, maar
vooral: voor de mensen waar het voor bedoeld is.”

In de praktijk
“Je kunt wel van alles bedenken, maar dat wil nog niet zeggen dat het
lukt. Nu we met twee locaties voor de Amsterdamse zorgorganisatie
Cordaan aan de slag zijn, zien we onze toegevoegde waarde in de
praktijk. Van de ontwerper en aannemer tot en met de bouwvakker en
loodgieter: iedereen moet ervan doordrongen zijn dat je voor kwetsbare
mensen werkt. Dat onderdeel van je werk moet je ook echt omarmen.
Niet iedereen kan met een dementerende oudere overweg.”
“Voor bijvoorbeeld de locatie Staalmanpark hebben we bij Cordaan
individuele daktuintjes kunnen realiseren die vrij bereikbaar zijn voor de
dementerenden. Dat is uniek. Ook bij hun locatie Eben Haezer konden
we vrije toegang tot de tuin bewerkstelligen, door een speciale lift voor
de PG bewoners. Dat soort ingrepen betekenen letterlijk meer vrijheid en
beleving voor de bewoners.”
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Paul Kuijpers
Joosten

‘Een kwetsbare omgeving begrijpen
is soms letterlijk van levensbelang’
Technisch dienstverlener Kuijpers werkt voor de meest uiteenlopende
kwetsbare omgevingen: ziekenhuizen, universiteiten, musea, klinieken
en laboratoria, maar ook: voedingsmiddelenfabrieken, farmaceuten
en technologische bedrijven. Paul Joosten is directeur van de
gespecialiseerde tak Kuijpers Specialistische Oplossingen: “We werken
onder andere voor Friesland Campina, Mead Johnson en Danone
(Nutricia). Daar wordt bijvoorbeeld melkpoeder voor baby’s gemaakt.
Dat kan natuurlijk absoluut niet besmet raken met een bacterie of virus.
Een bacterie of virus verplaatst zich door de lucht altijd via een deeltje.
Deeltjes kunnen ook nog veel kleiner zijn dan bijvoorbeeld bacteriën. In
de hightech sector zijn ze dan ook bang voor alle deeltjes. Op de chip
van een iPhone 6 zitten zo’n twee miljard transistortjes; als daar ook maar
het kleinste deeltje op komt, werkt het niet meer.”

Betrokkenheid
“Op een Eerste Hulpafdeling of de operatiekamers van een ziekenhuis mag
er vanzelfsprekend helemaal niets verkeerd gaan. We moeten vrijwel altijd
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gefaseerd verbouwen, wat betekent dat we vaak in de buurt van ruimtes
die in gebruik blijven, aan het werk zijn. Voor ons betekent een kwetsbare
omgeving dat alle processen door moeten kunnen blijven draaien. Dat is
van groot belang en soms zelfs letterlijk van levensbelang. Dat kunnen we
alleen door een enorme betrokkenheid aan de dag te leggen. Anders kom
je nooit achter de werkelijke vraag van je opdrachtgever en gebruikers.”

Kwaliteit is mensenwerk
“Wij denken vanaf dag één na over hoe we gaan opleveren. Al aan de
voorkant zijn we voortdurend bezig met het in kaart brengen van de
kwaliteit, monitoren, toetsen en optimaliseren: commissioning. Maar
kwaliteit is eigenlijk iets heel impliciets: elke klant verstaat er iets anders
onder. En het is de klant die bepaalt wanneer hij tevreden is. Dat is niet
simpelweg als er niets mis is gegaan. Dus het gaat altijd om heel goed
uitvragen wat de verwachtingen zijn en aan de voorkant tijd investeren.
BIM is daar een heel handige tool bij, maar het blijft echt mensenwerk:
alleen mensen komen uiteindelijk met echte oplossingen.”
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LOW BUDGET,
HIGH IMPACT
De extra prijs Low Budget, High Impact
wordt uitgereikt aan een project dat
met een relatief lage investering een
groots effect heeft bereikt.
De jury selecteert uit álle inzendingen
in de categorieën Gebiedstransformatie,
Transformatie en Renovatie de winnaar
van deze prijs.

RU PARÉ
COMMUNITY
(AMSTERDAM)
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RU PARÉ COMMUNITY
Maatschappelijke meerwaarde in iedere vezel

Begin 2000 stond de Ru Paréschool symbool voor de problemen in de Amsterdamse wijk
Slotervaart. Nu is Ru Paré getransformeerd tot de huiskamer van de wijk en biedt het
onderdak aan een bijzonder intercultureel en maatschappelijk experiment. Het verleggen
van de entree naar de gymzaal, zodat deze als foyer kon dienen, was een rigoureuze
en ruimtelijke meesterzet. In een kwetsbare wijk is een leegstand gebouw prachtig
getransformeerd naar een veilige ontmoetingsplek. Daarmee is Amsterdam-Slotervaart
een sociaal-maatschappelijke parel rijker.
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LBHI / WINNAAR

Nieuwe situatie Ru Paré Community. De toegankelijkheid
en zichtbaarheid van het complex is verbeterd.
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1. In zijn nieuwe hoedanigheid biedt Ru Paré
onderdak aan bewonersorganisaties en kleine
bedrijven en vervult het een zorgfunctie voor
de wijk. 2. Dat de foyer voorheen als gymzaal
diende, is nog goed zichtbaar. 3. Ru Paré is
getransformeerd tot de huiskamer van de
wijk. 4. Het verleggen van de entree naar de
gymzaal, zodat deze als foyer kon dienen, was
een rigoureuze en ruimtelijke meesterzet. 5.
Oorspronkelijke situatie Ru Paré.
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De doelstelling van de Ru Paré Community is
om in een kwetsbare wijk een plek te creëren
waar bewoners elkaar verder helpen. Dat is
gelukt: het getransformeerde schoolgebouw
faciliteert nu ontmoetingen tussen mensen
en organisaties, die door het concept van
wederkerigheid van elkaars kracht profiteren.

ingreep én ruimtelijk een geniale vondst
voor de herstructurering van het gebouw. De
voorheen gesloten gymzaal is opengewerkt
door de toevoeging van dubbelhoge
overheaddeuren. Met één druk op de knop
verandert de gymzaal van een ruime foyer in
een open interieur.

Procesgerichte aanpak

Door deze transformatie zijn meerdere ambities
gerealiseerd: de exploitatie is versterkt, doordat
er meer ruimte is vrijgekomen die kleinschalig
en eenvoudig te verhuren is. Door de lastig te
verhuren gymzaal in te zetten als foyer is niet
alleen een publieke ruimte toegevoegd, maar
ook de toegankelijkheid en zichtbaarheid van
het gebouw verbeterd. Doordat de gymzaal
zich aan de zuidzijde bevindt, werd het mogelijk
om het zonnige schoolplein te transformeren
tot een functionerend publiek plein. Een deel
van de verbouwing is voltooid met behulp
van leerwerktrajecten, wat zestig nieuwe
arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt betekende.

In zijn nieuwe hoedanigheid biedt Ru Paré
onderdak aan bewonersorganisaties en kleine
bedrijven en vervult het een zorgfunctie voor
de wijk. Voor het echter zover was, diende het
'lelijke eendje' tot een inspirerende plek voor
de bewoners van Slotervaart getransformeerd
te worden. De focus lag daarbij op het
proces en niet op de uitkomst. Door middel
van diverse workshops werd het ruimtelijk
potentieel van het gebouw onderzocht en
vertaald naar een ontwerp. In de uitvoering
werd gezocht naar een manier om de grote
ambities binnen het bescheiden budget van
zes ton, te realiseren. Met studenten van de
Hogeschool van Amsterdam werden materialen
geïnventariseerd uit nabijgelegen sloopflats
van woning corporatie Eigen Haard om die
vervolgens in het bouwproject toe te passen.

Ruimtelijke meesterzet
Door zijn vele klaslokalen leende de school
zich ruimtelijk zeer goed voor het huisvesten
van verschillende organisaties. De gymzaal
was echter een ander verhaal: met meer dan
tien procent van de totale vloeroppervlakte
vertegenwoordigde deze ruimte een risico
voor de fragiele exploitatie van het project. Het
verleggen van de entree naar de gymzaal was
een rigoureuze en tegelijk kostenbesparende
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de wijk. De maatschappelijke economische
meerwaarde van 'Hulp in de Buurt' wordt
geschat op 450.000 euro op jaarbasis.

Rijk programma voor minder
bedeelden
Naast reguliere huurders als Lijn5
( jeugdhulpverlening), Samen Doen en
het Nederlands Migratieinstituut, worden
verschillende evenementen georganiseerd
om minder bedeelde Amsterdammers verder
te helpen. In het 'theaterrestaurant' worden
maaltijden geboden uit alle windstreken, er
worden 'Exodus Evenings' georganiseerd om
vluchtelingen een warm welkom te bieden, en
'Kantlijn' biedt een literair programma voor daken thuislozen. De jury was dan ook unaniem in
het toekennen van de extra prijs Low Budget,
High Impact aan de Ru Paré Community: een
project dat in al zijn facetten navolging verdient.

Vrijwillige wederkerigheid
Bewoners krijgen in Ru Paré computerles,
belastingadvies of taalcursussen in ruil voor
werk voor de gemeenschap. Het principe
van vrijwillige wederkerigheid ligt hieraan ten
grondslag. Zestig procent van de mensen
die hulp ontvangen doen ook iets terug,
met als resultaat dat Ru Paré beschikt over
een groeiende groep vrijwilligers. Lokale
bedrijven haken aan en in het gebouw helpen
buurtbewoners elkaar met 'Hulp in de Buurt'. Er
wordt gekookt, schoongemaakt en bezoekers
worden verwelkomd. Dit wordt gerealiseerd
zonder subsidie en met grote inzet vanuit

Inzender: BETA office for architecture and
the city
Mede-inzenders: Plan B (Elisabeth Boersma),
LEBO, Stichting Samenwonen Samenleven,
De Buurtzaak, Kantlijn, Exodus Evenings,
Huibers Constructiedvies, Oranje, Eigen
Haard, Hogeschool van Amsterdam
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Floris Alkemade
'ER BEGINT
ZICH EEN
VERSCHUIVING
AF TE TEKENEN
DIE VEELBELOVEND IS'
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INTERVIEW

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

‘Gebruik de maatschappelijke agenda als
motor voor vernieuwing’
Als architect met internationale ervaring heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade
hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving hoog in het vaandel. Renovatie en
transformatie vormen een steeds groter aandeel van de bouwwereld en voorzien in
twintig procent van de woningcreatie. “Zie hergebruik niet als een B-categorie, maar als
een volwaardige opgave.”
tekst: Maurits van Putten

“Er begint zich langzaam een verschuiving in de renovatie- en
transformatiesector af te tekenen die veelbelovend is. Voorheen
zag je dat transformaties veel op gebouwniveau plaatsvonden, de
eenvoudig aan te passen gebouwen werden omgebouwd, waarbij een
grote productie op gang is gekomen. Nu zie je de verschuiving naar
gebiedstransformatie en het herontwikkelen van hele gebieden. Die
gebiedsbenadering biedt kansen om de openbare ruimte en steden te
verbeteren.”

‘De verschuiving naar een meer
gebiedsgerichte transformatieaanpak is veelbelovend’
“In het licht van de verdichtingsoperatie die nu plaats gaat vinden, komt
er een stroom nieuwbouwwoningen op gang. De vraag die zich daarbij
opdringt is: gaan we terug naar af, de weilanden volbouwen, of kunnen
we meer sturen op gebiedstransformatie en de verdichting van bestaand
stedelijk gebied? Dat is de opgave waar nu een steeds grotere nadruk
op komt te liggen. De grote steden blijven groeien en hebben de ambitie
vooral in bestaand bebouwd gebied te opereren. Daarmee komt ook
transformatie veel nadrukkelijker op de agenda te staan.”
“Tijdens de crisis vond transformatie veelal plaats vanuit de gedachte van
het noodgedwongen pragmatisme en de leegstandsagenda. Inmiddels
wordt transformatie een zelfstandige bouwcultuur die ontwikkeld moet
worden vanuit het besef van kwaliteiten die je juist door transformatie
kunt ontwikkelen. Transformatie vraagt meer partijen die erbij betrokken
moeten worden, het is een complexer proces dan nieuwbouw. Meer dan
ooit is samenwerking en architectonische verbeeldingskracht daarbij
nodig.”

Aan opgaves geen gebrek
“We leven in een tijd waarin veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken
vragen om aandacht. Verstedelijking, de integratie en huisvesting van
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statushouders, veranderende gezinssamenstelling en de vereenzaming
onder ouderen. Ontwerp kan veel betekenen bij maatschappelijke en
ruimtelijk vraagstukken, maar dit soort opgaves zijn niet op te lossen met
gebiedstransformaties alleen. Veel veranderingen die zich nu aandienen,
hebben hun wortels in verschillende domeinen.”

‘Stedelijke verdichting moet naast
woningen ook een verbeterd
leefklimaat opleveren’
“Een deel van de vragen kun je wel als een ontwerpvraag vertalen. Dat
is wat we met de nieuwe prijsvraag Who Cares doen. Het plannen van
de extra woningopgave binnen het stedelijk gebied betekent dat je
daarmee het bestaande stedelijk gebied kunt opwaarderen. De kwaliteit
van het openbare domein speelt daarbij een hele belangrijke rol.
Gemeentes moeten in het kader van de omgevingsvisie heel duidelijke
omgevingskwaliteiten beschrijven. Ik hoop dat daarmee een soort
ontwikkeling in gang gezet wordt die de stad zelf gaat bewerken. In het
verlengde daarvan kun je maatschappelijke vraagstukken adresseren.”

Gentrification
“De grootste maatschappelijke uitdaging waar we nu voor komen te
staan, is misschien wel de sociale segregatie, een ontwikkeling die
zich nu al duidelijk aftekent en alleen maar urgenter wordt. We moeten
daar heel alert op zijn. Je ziet duidelijk een trend van de jonge, goed
opgeleide bevolking die naar de grote steden in het westen trekt,
waardoor aan de randen van het land een vergrijzende bevolking
achterblijft. Ook de werkgelegenheid zie je naar het westen verschuiven.
Mechanismes die je in steden als Londen en Parijs ook tegenkomt,
NRP Gulden Feniks 2017
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'We hebben het platteland
hard nodig om de echt grote
vraagstukken op te lossen'
waar de centra heel hip en dynamisch worden, maar tegelijkertijd
bepaalde groepen stelselmatig naar buiten worden gewerkt. Het zijn die
bevolkingsgroepen die niet meer mee kunnen komen die het op een
gegeven moment niet meer pikken, waardoor sociale spanning ontstaat.
Je ziet dat terug in recente politieke gebeurtenissen in de westerse
wereld.
“Door de economisch zwakke groepen de stad uit te schuiven wakker je
segregatie aan. Neem Amsterdam Nieuw-West, daar is veel beweging en
moeten ook nieuwe woningen komen. Wat nu veel gebeurd, is het slopen
van sociale woningbouw om ruimte te maken voor duurdere woningen.
Daarmee gaat het gemiddelde inkomen in de wijk wel naar boven, maar
duw je de zwakste groepen alleen maar verder naar buiten. We kunnen
de sociale segregatie alleen tegengaan als we leren ontwikkelingen in
gang te zetten die niet stelselmatig ten koste gaan van de zwakkeren.”

Het platteland is onze toekomst
“De toekomst van het plattenland is an sich ook een interessante
opgave. We moeten nadenken over herprogrammering en daarbij
de toekomst van het platteland zo integraal mogelijk bekijken. Ons
afvragen wat het leegkomend agrarisch vastgoed is, is niet genoeg.
De natuurwaardeontwikkelingen, forenzenstromen, segregatie en
demografie zijn factoren die allemaal meetellen. Vanuit de logica van het
gebied moeten we op zoek naar de best mogelijke ontwikkeling.”
“We hebben het platteland bovendien hard nodig om de echt grote
vraagstukken op te lossen. De uitdaging is om dat op een volwaardige
manier te doen. Die echt grote vragen zijn de verduurzaming van de
voedselproductie en de verduurzaming van de energieproductie. Dat
zijn vragen die je niet in het stedelijk gebied kunt oplossen. We moeten
af van het idee dat de krimpende regio’s van minder belang zouden zijn.
Het platteland kan, moet en gaat zich radicaal transformeren om aan
de toekomstige vraag te voldoen. De komende prijsvraag hebben we
daarom ‘Brood en Spelen’ genoemd.”
“Het platteland heeft gelukkig een enorm vermogen om radicaal te
vernieuwen. Als je ziet hoe sterk de voedselproductie is veranderd de
afgelopen generaties! De mechanisering, de technieken en de opbrengsten
zijn ongekend. Daar zit dus een soort kennis om telkens de nieuwste
technieken en inzichten te gebruiken. Die kennis, dat pragmatische
vermogen, kun je ook inzetten voor de huidige komende opgaven.”

Binnenstedelijke gebiedstransformatie
“Door binnenstedelijke gebiedstransformatie kan ook de stad aanzienlijk
verbeteren. Het Manifest Binnenstedelijk Gebiedstransformaties van
Neprom moet absoluut ter harte worden genomen. Wat we in onze
historische binnensteden zo waarderen, is het feit dat er generatie op
NRP Gulden Feniks 2017
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generatie op doorgewerkt is. Er is veranderd, toegevoegd, gesloopt en
onderhoud gepleegd. Een proces dat ik onze na-oorlogse woonwijken
ook toewens. Zie het als een eerste laag, die door enkele generaties
is neergezet en driekwart van ons woningbezit omvat. Die eerste
laag moeten we nu gaan bewerken. Wat interessant is, is dat door
hergebruik een soort biodiversiteit ontstaat. De rijkheid van typologieën
die je in de stad hebt, wordt door hergebruik en transformatie verder
uitgebreid. Je voegt lagen toe die een stad veel interessanter maken. De
barsten die we in het systeem zien, zoals vereenzaming en de sociale
segregatie, kunnen we daarbij als agenda voor vernieuwing gebruiken.
Gebiedsontwikkeling moeten we zien als middel om de kwaliteit van
leven voor iedereen omhoog te brengen.”

Atypische kwaliteit
“Er zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle transformaties uitgevoerd.
Maar in de lange staart die er nu aankomt zitten de moeilijkere gebouwen.
Daarin zit echter een rechtevenredig grote potentie. Wat ik nu vooral
waarneem, is dat in een atypisch gebouw, zoals bijvoorbeeld een school,
normale woningen worden gebouwd. Er worden veel kosten gemaakt,
omdat je een normale situatie wilt maken in iets dat zich daar maar zeer
ten dele toe leent. De kunst is hoe je met meer verbeeldingskracht en
meer ontwerpkracht woningen kunt maken die diverser zijn dan de toch
wel erg gestandaardiseerde hedendaagse woningen en appartementen.
Juist in die atypische kwaliteit is heel veel winst te behalen omdat je de
biodiversiteit van woningen verder vergroot, en daar is een markt voor.
Veel mensen hebben behoefte aan een ruimte waar je ook kunt werken,
waar je andere dingen kunt doen en dat beeld beantwoordt niet aan het
standaard rijtjeshuis met woonkamer, keuken en drie slaapkamers.”
“Juist in de andersoortige gebouwen schuilt een hele belangrijke
vernieuwingsmogelijkheid. Ik ben dan ook vooral benieuwd naar
de vraag hoe die moeilijk te transformeren gebouwen aanleiding
bieden om iets te maken dat we nog niet eerder hebben gemaakt. Die
vernieuwingsmogelijkheid komt echter nog te weinig van de grond. Als
Rijksvastgoedbedrijf moeten we daarom zelf ook blijven nadenken. Waar
liggen de kansen en wat kunnen we met ons bezit? Dat is vooral zaak van
partijen bij elkaar brengen die daar ideeën over hebben.”

Meerwaarde
“De locatie is natuurlijk een belangrijke factor. We hebben nu een
procedure lopen bij de Bijlmerbajes in Amsterdam; dat wil wel.
Tegelijkertijd zijn we ook bezig met leegstaande gevangenissen
in Doetinchem en in Veenhuizen. Door actief alle partijen bijeen te
brengen en na te laten denken over wat voor mogelijkheden je hier
kunt ontwikkelen, faciliteer je het ontstaan van nieuwe ideeën en
samenwerkingen. In Doetinchem hebben we een groep van veertig
studenten van de Design Academy Eindhoven twee maanden aan
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het werk gezet. Daarmee breng je ideeën op gang waardoor totaal
onbruikbaar geacht vastgoed, opeens mogelijkheden krijgt die ook een
financiële meerwaarde vertegenwoordigt.”

Iconen van hergebruik
‘Wat de transformatiesector eigenlijk nodig heeft zijn enkele
icoonprojecten. Iconen van hergebruik. Denk aan het voormalige VROMgebouw in Den Haag, een transformatie die er heel overtuigend uitziet
en waarbij juist het hergebruik tot verassende kwaliteiten leidt. De Hallen
in Amsterdam is ook een heel goed project. Het was genomineerd voor
de Gouden Piramide 2016 en won in 2015 de NRP Gulden Feniks voor
Transformatie. Dat soort projecten laten heel goed zien wat voor waarde
er in de bestaande omgeving zit en welke potentie transformatie heeft.
We moeten nieuwe iconische projecten ook gaan zoeken in de wijken
waar het minder gaat, waar armoede is. Met de prijsvraag Who Cares
dagen we daarom de markt uit om met ontwerpoplossingen te komen
voor die gebieden waar misschien wel het hardst vernieuwing nodig is.”

'HERGEBRUIK IS MINSTENS EVEN
INTERESSANT EN VRAAGT MEER
CREATIVITEIT DAN NIEUWBOUW'
“Hergebruik maakt steden veel interessanter. Dat is ook wat ik mijn
studenten aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam probeer mee
te geven. Ik heb mijn lectoraat Tabula Scripta (wat ‘Bestaande Context’
betekent, red.) genoemd. Dat gaat helemaal in op hergebruik. Zie
hergebruik of transformatie niet als een B-categorie van de Architectuur,
maar als een volwaardige opgave die minstens even interessant is
en nog meer creativiteit vraagt dan nieuwbouw. Die boodschap komt
aan bij studenten, wat zich vertaalt in bureaus die zich specialiseren in
transformaties en hergebruik. In het verlengde van die trend verwacht ik
wel dat er nieuwe icoonprojecten aankomen.”

Motor voor vernieuwing
“In plaats van alleen op architectonische waarden te sturen, zou je de
maatschappelijke agenda moeten gebruiken als motor voor transformatie
en vernieuwing. Dat is eigenlijk wat ik als Rijksbouwmeester wil bijdragen
aan de Nederlandse bouw- en ontwerpwereld. Het is de kern van wat
we met prijsvragen proberen te doen. Door telkens te kijken welke
maatschappelijke urgenties er zijn er en hoe je die vertaalt naar een
ontwerpvraag. In de aankomende prijsvraag gaan we dat opnieuw
doen. Het zijn variaties op hetzelfde onderliggende principe: de
maatschappelijke vraag inzetten als de motor voor vernieuwing.”
NRP Gulden Feniks 2017
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Renovatiesector op zoek naar
sleutel voor grootschalige verduurzaming
De inzendingen voor NRP Gulden Feniks geven ieder jaar een uniek inzicht in de
renovatie- en transformatiesector. Dit jaar bevat de dwarsdoorsnede 81 projecten.
Daarmee vormen de inzendingen een mooie peilstok voor de nieuwste ontwikkelingen.
Welke trends nemen we waar ten opzichte van eerdere jaargangen? Wat valt op of lijkt
juist te ontbreken? Kortom: NRP Gulden Feniks is écht een prijs om van te leren.
tekst: Maurits van Putten
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Een van de opvallendste aspecten onder de ingezonden projecten was
het toenemende aantal energetische renovaties van portieketageflats.
Het is het resultaat van een taak waar veel corporaties zich hard voor
inzetten; verduurzaming van hun bezit. Dé grote opgave binnen de
bestaande gebouwde omgeving.
Verder viel op dat in een tijd dat innovatie van doorslaggevend belang
kan zijn, deze enigszins achterblijft. Lastig te transformeren panden,
circulair renoveren en transformeren en de noodzakelijke opschaling
van de verduurzaming van gestapelde woningbouw zijn juist facetten
van de markt die vragen om innovatie, ontwerpkracht en vernieuwende
concepten. Hoewel de echte vernieuwing nog uitblijft, bieden de
inzendingen ook hoop.
Een toenemend aantal ingezonden projecten toont de meerwaarde
van intensieve en soms langdurige samenwerking en commitment.
Daarnaast lijkt transformatie zich ondertussen te hebben ontwikkeld
tot een volwaardig onderdeel van de bouwpraktijk in Nederland,
waarbij de markt zich steeds beter realiseert dat transformaties een
goede businesscase opleveren en grote aantrekkingskracht te bieden
hebben. Dat is dus gedeeltelijk goed nieuws. Maar juist nu de wind de
zeilen bolt, komt het erop aan om koers te houden naar een structureel
duurzaam gebouwde omgeving. Daarin het voortouw nemen door
voorbeeldstellende projecten realiseren blijft prijzenswaardig en maakt
de NRP Gulden Feniks onverminderd relevant.

de bestaande voorraad, er wordt geëxperimenteerd met energetische
concepten en nieuwe technieken toegepast. De sleutel om echt grote
volumes aan te pakken die het complex- of corporatieniveau ontstijgen
lijkt echt nog niet gevonden.
In 2008 spraken Aedes en de Woonbond af dat corporatiewoningen in
2020 gemiddeld energielabel B moesten hebben. Dat komt overeen met
een energiebesparing van 33 procent ten opzichte van 2008. In mei van
dit jaar tekenden ministers Kamp (EZ) en Plasterk (BZK) samen met de
sector het Convenant Gebouwde Omgeving. Met het convenant leveren
partijen een bijdrage aan de realisatie van het Energieakkoord. Maar
daarmee zijn we nog niet op het benodigde niveau.
Onlangs werd bekend dat de afspraken uit het Energieakkoord voor
een kwart van de corporaties onhaalbaar is. Uit het kwartaalonderzoek
'Corporatie Survey' van Finance Ideas blijkt dat 8 procent van de
deelnemende corporaties nog geen plannen heeft om te werken aan
de doelstelling 'gemiddeld energielabel B in 2020'. Laat staan dat het
al plannen heeft voor het komen tot een energieneutraal bezit in 2050.
Daarentegen weet 9 procent nu al dat ze de Label B in 2020 wél gaan
halen en heeft 50 procent van de corporaties voldoende investeringen
in hun plannen opgenomen. De gemaakte afspraken en geplande
investeringen bij corporaties tonen de contouren van de energietransitie
in de gebouwde omgeving, die ondanks het toenemende aantal
inzendingen, vooralsnog voornamelijk aan de overlegtafels gestalte krijgt.

Er kan echter vooropgesteld worden dat ook dit jaar weer prachtige
projecten werden ingezonden. Zo getuigen de A’DAM Toren en de
renovatie van het Tandheelkundegebouw van de Radboud Universiteit
van visie en vakmanschap als het gaat over hergebruik met zowel oog
voor architectonische kwaliteit, lokale impact als maatschappelijke
meerwaarde. Nijmegen omarmt de Waal is het sublieme resultaat van
voorbeeldig samenwerkingsproces tussen de betrokken partijen. Maar
wat naast deze bekroonde projecten vooral opvalt, is de zoektocht van
corporaties naar de sleutel tot grootschalige verduurzaming.

Investeringen nodig

Flats met toekomst

Het genomineerde project Flat met Toekomst van Mitros valt, ondanks
de hoge kostprijs per woning, te prijzen. Het innovatieve concept, dat
op grotere schaal ook is toegepast door Lefier bij de renovatie van de
portiekwoningen in de Groningse wijk Paddepoel, kan de corporatie(sector)
veel leren over het rendement van de duurzaamheidsmaatregelen. Met
de aanpak - het duurzaam renoveren van acht woningen, gevolgd door
een jaar monitoren om vervolgens de honderden andere woningen op
nog betere wijze aan te pakken - creëert Mitros ruimte voor een leercurve.
Illustratief is dat de betrokken projectmanager al aangaf in de volgende
fase waarschijnlijk niet langer naar NOM te zullen streven, maar naar het
realistischere en voordeligere A++ label.

Ingezonden projecten als De Zuidkaap, NOM-portiekflat de Bilt, Renovatie
E-flat Zaandam, Heiligharn Den Helder en de Vijfherenlande Vianen
geven blijk van de zoektocht naar de optimale duurzame renovatie. Wat
daarbij opvalt, is dat het renoveren in bewoonde toestand inmiddels
tot norm verheven is. De tijdelijke overlast wordt gecompenseerd met
bewonersbegeleiders en een comfortabelere woning.
De projecten zijn het resultaat van de zoektocht onder corporaties
naar het ontwikkelen van verduurzamingsconcepten voor hun
woningvoorraad. Daarbij worden veelal slecht geïsoleerde gestapelde
woningen met een hoog energieverbruik in sommige gevallen zelfs tot
Nul Op de Meter (NOM) gerenoveerd.
Inmiddels is het drie jaar geleden dat de jury opmerkte dat, ‘ondanks
het toenemend aantal serieuze pogingen tot energiezuinige renovaties,
het nog ontzettend moeilijk blijkt om op te schalen tot oplossingen die
in de breedte toepasbaar zijn en waarbij ook de financiële haalbaarheid
geborgd is.’ De inzendingen geven een beeld van een sector in
ontwikkeling. Er wordt door corporaties steeds meer geïnvesteerd in
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Willen we als EU-lidstaat de ambitie ‘label B in 2020’ halen, dan
moet er niet alleen fors geïnvesteerd worden, maar vooral op
gebouwoverstijgend niveau koppelingen worden gemaakt tussen breder
toepasbare renovatieconcepten. Sommige corporaties verwijzen naar
hun kerntaak: het huisvesten van kwetsbare groepen. De noodzakelijke
verduurzaming van de woningvoorraad is daarbij van secundair belang:
iedere euro die geïnvesteerd wordt in energiezuinig renoveren kan niet
besteed worden aan de eveneens noodzakelijke nieuwbouwwoningen.

Kernzaak is dat er toegewerkt moet worden naar
verduurzamingsconcepten die in de breedte toepasbaar zijn, waardoor
de noodzakelijke opschaling gestalte kan krijgen.

Ken uw bezit
Het is in dat perspectief van groot belang dat corporaties hun bezit
kennen. Nederland kent alleen al meer dan 250.000 wooneenheden
in hoogbouwflats en ca. 800.000 portiekwoningen (1905 – 1965), dat
NRP Gulden Feniks 2017
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is ruim 10 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. Op
enkele projecten na, moet de grootschalige verduurzaming van dit
deel van de woningvoorraad nog plaatsvinden. Door de bestaande
voorraad goed in kaart te brengen en op te delen in typologieën,
kunnen verduurzamingsconcepten ontwikkeld worden die niet slechts
voor afzonderlijke gebouwen toepasbaar zijn, maar voor complete
gebouwtypes. Op die manier kan in segmenten gewerkt worden,
waardoor energiezuinige renovaties sneller tot stand kunnen komen. Het
koppelen van succesvolle concepten en het onderling uitwisselen van
kennis en ervaring zal in niet geringe mate bijdragen aan het halen van
de doelstellingen.
De vele onderzoeksinitiatieven die zich buigen over de verduurzaming
van de gestapelde woningbouw zijn exemplarisch voor de omvang
en noodzaak van de opgave. Het onderzoek Beyond the Current:
preference-tested design solutions for energy efficient housing
renovation van de TU Delft onderzoekt in samenwerking met NWO en
diverse brancheorganisaties de mogelijkheden om door middel van
ontwerp tot een optimale energetische renovatie te komen voor de
verschillende type portieketagewoningen die zowel recht doet aan de
bewoners en de woningen als de architectonische kwaliteit. Daarmee
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beschouwen betrokken onderzoekers energie-efficiënt renoveren
niet slechts als een technologische uitdaging, maar ook als sociale en
architectonische uitdaging.
Ook de NRP Task Force Verduurzaming van de Bestaande
Woningvoorraad zet zich met betrokken partners in voor de
verduurzaming van gestapelde woningbouw. De Task Force is in
het leven geroepen als reactie op het vraagstuk waarom, ondanks
de urgentie en marktpotentie, opschaling van de verduurzaming van
de bestaande woningvoorraad niet voldoende van de grond komt.
Door gezamenlijk, vanuit alle betrokken disciplines, te komen tot een
vernieuwende business case voor twee concrete projecten in Rotterdam
en Eemnes, draagt de Task Force bij aan de zo gewenste versnelling.

Innovatie
Ondanks de beperkte successen worden er wel degelijk ook
innovatieve stappen gezet bij het verduurzamen van corporatiebezit.
De aardbevingsbestendige renovatie van 23 woningen in Delfzijl is,
hoewel relatief duur, innovatief en uniek in zijn soort. Het realiseren
van de hoge ambitie van NOM, zelfvoorzienend, all electric én
aardbevingsbestendigheid is niet eerder vertoond en een prachtig
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project om van te leren. Om het een volgende keer beter te doen, is
het inbouwen van een fase waarin je informatie ophaalt en analyseert
belangrijk. Dat de ambitie van NOM voor veel corporatiewoningen te
hoog gegrepen lijkt zo’n leerpunt. Sturen op Label A blijkt in veel gevallen
meer ruimte te bieden in zowel financiën als techniek en architectonische
kwaliteit.
Hoewel de verduurzaming van corporatiebezit een enorme opgave is,
ligt er een wellicht zelfs nog grotere uitdaging bij het verduurzamen van
particulier bezit in de gestapelde woningbouw. De enorme crux van deze
opgave is het gevolg van versnipperd bezit. Hierin ligt een belangrijke
taak voor VVE’s. Dat VVE Beheer Amsterdam zich wil bekwamen in het
adviseren van haar opdrachtgevers op het gebied van verduurzaming is
een positief signaal.

Architectonische kwaliteit
Renovaties worden idealiter aangewend om de oorspronkelijke kwaliteit
van de woningen weer te terug te brengen en comfort van de woningen
te verbeteren. Het behoud van architectonische kwaliteit speelde een
grote rol bij de renovatie van Flat met Toekomst. Welstand Utrecht
eiste dat de flats bij zo’n ingrijpende renovatie zoveel mogelijk van
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hun oorspronkelijke kenmerken zouden behouden of terugkrijgen. De
renovatie van Het Breed, een jaren ’60 wooncomplex van architect
Frans van Gool, is eveneens een goed voorbeeld van architectonisch
verantwoord renoveren. Dit soort projecten maken duidelijk dat
verregaande of beperkte verduurzaming niet ten koste hoeft te gaan
van de oorspronkelijke kwaliteit. Integendeel: een (energetische)
renovatie is hét moment om oorspronkelijke architectuur van na-oorlogse
wederopbouwwijken te herstellen of van nieuw elan te voorzien.
In de erfgoedsector is de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan
naar de architectonische en stedebouwkundige kwaliteiten van de naoorlogse woonvormen. Dit vertaalt zich in een groeiende waardering
voor de portieketageflats uit de periode 1955-1970. De Welstand Utrecht
daagde de betrokken partijen uit om nog meer inzet, creativiteit en
innovatie te tonen. Met als resultaat het bewijs dat het kan: energetisch
renoveren met behoud van architectonische kwaliteit. Opschaling
door middel van conceptontwikkeling kan daarbij de noodzakelijke
kostenverlaging brengen.
Het belang van behoud van kwaliteit ligt niet alleen bij het conserveren
van architectonische oeuvres, maar voornamelijk in het feit dat mensen
NRP Gulden Feniks 2017
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emotionele waarde hechtten aan hun omgeving. Deze gevoelswaarde
komt voort uit het feit dat mensen zich met gebouwen identificeren en
zich ermee verbinden. Deze sociaal-maatschappelijke betekenis van de
gebouwde omgeving voedt het collectief geheugen van de samenleving,
wat van essentieel belang is voor mensen om zich thuis te kunnen voelen,
zich te oriënteren of zich onderdeel van een stad of dorp te voelen.

Noodzaak + afspraak = energetisch renoveren
De gebouwde omgeving staat aan de vooravond van de grootschalige
verduurzaming in de gestapelde woningbouw, zowel van corporatie- als
particulier bezit. Dat verhoudingsgewijs ieder jaar meer energetische
renovaties van portieketageflats worden ingezonden is een hoopgevend
signaal. Zeker in de wetenschap dat de ingezonden projecten voor NRP
Gulden Feniks weliswaar een uitstekend maar ook onvolledig beeld
geven, niet alle renovatie- en transformatieprojecten worden immers
ingezonden. Gezien de enorme hoeveelheid gestapelde woningbouw
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en de reeds gemaakte afspraken voor het terugdringen van het
energieverbruik in de gebouwde omgeving, kunnen we de komende
jaren nog vele, hopelijk sublieme energetische renovaties verwachten.
Innovatie en experiment blijft daarbij onverminderd van essentieel
belang. De uitdaging is om op een hoog abstractieniveau kennis te
koppelen en tegelijkertijd met concrete oplossingen te komen. Investeren
is daarvoor noodzakelijk. En dat energetische renovaties tevens de
oorspronkelijke kwaliteit kunnen terugbrengen, is misschien wel de
mooiste les uit de inzendingen van dit jaar.
Bronnen:
• Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-6-2016:
http://statline.cbs.nl/
• Platform 31: http://www.platform31.nl/nieuws/hoogbouwflatsverduurzamen
• NRP Gulden Feniks 2017: www.nrpguldenfeniks.nl
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IS UW
PROJECT EEN
NRP GULDEN
FENIKS
WAARD?
• Inzenden voor een NRP Gulden
Feniks kan elk jaar van 1 december
in het jaar dat uw project is
opgeleverd - tot en met 31 januari
van het jaar daarna.
• De nominaties worden in het
voorjaar bekendgemaakt.
• De bekendmaking van de
winnaars en de prijsuitreiking
vindt in juni plaats.
• Alle inzendingen sinds 2011
zijn terug te vinden op
nrpguldenfeniks.nl

VOORWAARDEN INZENDEN
De inzendingen voor NRP Gulden Feniks dienen
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
TRANSFORMATIE en RENOVATIE:
1. Het project ligt in Nederland.
2. Het transformatie- of renovatieproject is
opgeleverd tussen januari en december van
het voorgaande jaar.
3. Het project wordt ingediend namens het
team van opdrachtgever, architect én
bouwbedrijf.
4. Projectomvang voor transformatie of
renovatie bestaat minimaal uit een
‘juridische kavel’. Dit kan dus een gebouw
zijn, een bouwblok, een VVE, maar niet één
appartement.
5. Het project behelst een substantiële
ingreep wat betreft casco en/of inbouw.
Van het oude gebouw is tenminste een
groot deel van de hoofddraagconstructie
hergebruikt.
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6. Buiten het bestek van de awards blijven:
- grootonderhoud
- ingrepen die uitsluitend een facelift van
een gebouw beogen
- projecten waarbij uitsluitend het
conserveren van de bestaande
kwaliteit het doel is, zoals bij zuivere
restauratieprojecten
- projecten die naar aard en omvang een
te sterk nieuwbouwkarakter hebben om
nog als renovatie aangemerkt te kunnen
worden, zulks naar het oordeel van de
deskundige jury.
GEBIEDSTRANSFORMATIE:
1. Het project ligt in Nederland.
De indiener moet een initiërende rol
hebben ingenomen bij de totstandkoming
van de gebiedstransformatie en een
bepalende inbreng hebben gehad bij het
realiseren van het succesvolle resultaat.
2. Voor het stadium waarin een project wordt
ingediend, geldt dat er concrete resultaten
of onderdelen zichtbaar moeten zijn en
de kans op voltooiing in voldoende mate
aannemelijk wordt gemaakt.
3. Voor de omvang van de in te dienen
projecten geldt een ondergrens: een
ingreep in bestaand bebouwd gebied in
combinatie met het publieke domein.
4. Voor de bovengrens geldt geen fysieke
grens, maar de voorwaarde dat het project
een duidelijke en vanzelfsprekende
samenhang vertoont, waardoor het als
eenheid te bestempelen is.
5. Er dient sprake te zijn van respectvolle
behandeling van bestaande kwaliteiten.
Dit kan zijn: behoud van een deel van de
bebouwing, maar ook behoud van een
historisch waardevol verkavelingpatroon,
zulks naar het oordeel van de deskundige
jury.
6. Specifiek van belang voor deze categorie
is de meerwaarde van de gebiedstransformatie in de zin van functionele,
sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit
voor de gebruikers van de betreffende
locatie en van het omliggende gebied.
7. Buiten het bestek van de award blijven:
- uitleglocaties
- plannen die nog niet in uitvoering zijn

CRITERIA
De jury beoordeelt de inzendingen op de
volgende criteria:
1. DUURZAAMHEID
Het project levert een aanmerkelijke bijdrage
aan de verduurzaming en het bevorderen
van het duurzaam gebruik van de bestaande
gebouwde omgeving. Het gaat om technische
maatregelen op het gebied van materialen,
water en energie.
2. SUBLIMATIE
De mate waarin het eindresultaat van de
transformatie of renovatie het gebouw naar
een hoger niveau brengt.
3. ECONOMISCHE WAARDECREATIE
Er is sprake van aantoonbare verbetering van
de economische structuur en de waardeontwikkeling van onroerend goed. Daarnaast
wordt de business case van het project zelf
duidelijk gemaakt door inzicht te geven in
investeringen en bouwkosten.
4. MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE
De leefbaarheid van het gebied is door de
(gebieds)transformatie of renovatie sterk
verbeterd. Indien van toepassing is het
vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en
voorzieningen aantrekkelijker geworden.
Omschreven wordt wat de waardering is van
bewoners, gebruikers en/of omwonenden
(het publiek) en of er sprake is van een
verbindende werking voor de gemeenschap.
5. INNOVATIE
Het project kent innovatieve en vindingrijke
oplossingen met voorbeeldwaarde op gebieden
als organisatie, proces, communicatie en
techniek.
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IS UW PROJECT EEN NRP GULDEN FENIKS WAARD?
Werkt u aan een project dat een excellent voorbeeld is van een (gebieds-)
transformatie of renovatie? Zend dan tussen begin december 2017 en eind
januari 2018 in voor de volgende editie van NRP Gulden Feniks. Inspireer
anderen en laat uw werk mogelijk bekronen met dé prijs voor de bestaande
gebouwde omgeving!
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