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De huidige tijd vraagt om innovatieve inzichten en samenwerkingen. 
Samen met haar partners zorgt NRP voor randvoorwaarden die  
herontwikkeling aantrekkelijker maken. 

De onafhankelijke stichting NRP is voortgekomen uit de Nationale  
Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht om gezamenlijk te werken aan 
het bevorderen van duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde 
omgeving. NRP heeft haar bestaansrecht bewezen door binnen vier jaar 
uit te groeien tot een netwerk met ruim tachtig aangesloten bedrijven. 

Door samen te werken, met elkaar en met andere organisaties, heeft  
NRP nu een spilfunctie op het gebied van transformatie en renovatie. 
NRP heeft verder met de NRP Academie een eigen opleiding en met  
NRP NextGen haar eigen jongerennetwerk. De kroon op het werk is en 
blijft natuurlijk de toekenning van de ‘Oscars’ voor (gebieds)transformatie 
en renovatie: NRP Gulden Feniks. 

SLUIT AAN BIJ NRP 
Met jouw bedrijf samen vooroplopen op het gebied van transformatie  
en renovatie? Op nrp.nl vind je alle informatie over aansluiten bij NRP,  
als partner of begunstiger. 

Rechtstreeks contact met ons opnemen kan natuurlijk ook: 
info@nrp.nl, 06 - 504 376 30

AANSLUITEN BIJ NRP  
BETEKENT SAMEN EEN  
VOORSPRONG NEMEN 
DOOR VERNIEUWING,  
VERANDERING &  
VERBINDING

“Door de mix van bedrijven krijg je 
een bredere kijk op zaken en dat 
levert een beter resultaat op.”

Leen Otte, Coen Hagedoorn Bouw

“NRP speelt een centrale rol  
in de cultuuromslag en  
kennisdeling die nu nodig is.”

Agnes van Alphen, Vakgroep Restauratie

“Heel belangrijk vind ik dat ook 
andere collega’s binnen ons bedrijf 
kunnen aanhaken, bijvoorbeeld bij  
de  inhoudelijke debatten,  
NRP NextGen en de NRP Academie.”

Bert van Breugel, Inbo

“De volgende slag is dat er vanuit  
de casuïstiek meer thematische  
kennis wordt ontwikkeld en  
verspreid, bijvoorbeeld over  
verdienmodellen of beleid.”

Hans de Jonge, bestuurslid NRP

OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT

02_advertentie_NRP.indd   2 19-05-14   15:45



28

75

78 54

14

50

24

04  VOORWOORD  
bestuur NRP

05 NRP GULDEN FENIKS
05  INTRODUCTIE  

juryvoorzitter Karin Laglas
06 JURYRAPPORT

�  CATEGORIE: 
GEBIEDSTRANSFORMATIE 13

14  Winnaar  
Central District (Rotterdam)

18  Nominatie  
Industriepark Kleefse Waard (Arnhem)

20 Inzendingen

24  INTERVIEW  
Studio Roosegaarde

�  CATEGORIE:  
TRANSFORMATIE 27

28  Winnaar  
Energiehuis (Dordrecht)

32  Nominaties  
Nedinsco (Venlo) 
De Studio / GAK-gebouw (Amsterdam)

36 Inzendingen

49  COLUMN  
Vincent van Rossum

50  INTERVIEW  
Doepel Strijkers

�  CATEGORIE:  
RENOVATIE 53

54  Winnaar  
Cygnus Gymnasium (Amsterdam)

58  Nominaties  
Gemeentehuis Brummen (Brummen) 
Museum De Fundatie (Zwolle)

62 Inzendingen

�  CATEGORIE: 
LOWBUDGET, HIGH IMPACT 74

75  Winnaar  
Fenixloods II (Rotterdam)

78  INTERVIEW  
DUS Architects

81 CRITERIA & VOORWAARDEN
82 SAMENSTELLING JURY

3 NRP Gulden Feniks 2014

INHOUD

03_inhoudsopgave.indd   3 20-05-14   11:30



'EEN GROOT 
DEEL VAN 

DE WAARDE 
WORDT 

DOOR DIER-
BAARHEID 
BEPAALD'

Was hergebruik van bestaande gebouwen voorheen nog een niche, inmiddels kunnen we deze 
opgave met een gerust hart als mainstream bestempelen. Dat komt niet alleen door de crisis en 
ook niet omdat we ineens zoveel meer houden van bestaande gebouwen, maar vooral omdat 
we er zoveel van hebben. En dat terwijl de vraagkant niet meegroeit, maar in sommige regio’s 
stabiliseert of zelfs krimpt. De opgave is dus om zo goed mogelijk gebruik te maken van die 
voorraad, of hem te slopen als hergebruik compleet kansloos lijkt. Maar sloop niet te snel is ons 
devies. Als je de opbrengst van de NRP Gulden Feniks 2014 bekijkt, valt op dat ogenschijnlijk 
‘waardeloos’ vastgoed nog een goed tweede leven kan krijgen. Onze nieuwe prijscategorie Low 
Budget, High Impact heeft creatieve inzendingen uitgelokt.  

Dierbaar
Laat u zich dus vooral inspireren door deze voorbeelden in dit magazine en kijk eens verder dan 
de architectonische en bouwkundige aspecten. Het is namelijk vooral de gebruiker die bepaalt of 
het vastgoed wel of niet functioneert na een renovatie of transformatie. En dat bepaalt de waarde. 
Dat lijkt een ongelofelijk cliché maar het vereist een nieuwe blik en zoektocht naar die gebruiker. 
Wie is hij, wat wil hij en wat is hij bereid zelf in te brengen? Waarop wil hij toegeven indien nodig? 
Want het is een illusie om te denken dat transformatie start met de gedachte: dit is een leuk pand 
met veel mogelijkheden en wat zullen we ermee doen. Markt en locatie zijn bepalend voor de 
mogelijkheid tot hergebruik van het vastgoed. Een groot deel van de waarde wordt mede door 
emotie, door dierbaarheid, bepaald. Als mensen zich hechten aan de gebouwde omgeving zullen 
ze bereid zijn meer o£ers te brengen om die in stand te houden. En dat biedt kansen. Daarbij 
moeten we meebewegen met de huidige economische omstandigheden. 

De transitiefase waar de economie nu inzit, beweegt van een industrie gedreven naar een idee 
gedreven, creatieve diensteneconomie, waar bezit en gebruik meer ontkoppeld zijn dan we tot 
nog toe gewend zijn. Daar functioneren oude systemen niet meer, zowel economisch als sociaal. 
De drijvende krachten zijn gelegen aan de vraagzijde, maar die is niet eenduidig. Mensen geven 
andere invullingen aan wonen, werken en recreëren en het vastgoed moet daar ruimte aan bieden. 
Aangezien dat voor een zeer belangrijk deel in de bestaande gebouwde omgeving plaatsvindt, ligt 
voor ons als vakwereld de opgave om dat te faciliteren. 

Inspiratie
Het enthousiasme waarmee u projecten inzendt voor de NRP Gulden Feniks, als enige de prijs die 
exclusief voor de bestaande bebouwing wordt uitgeloofd, stemt hoopvol. Laat u inspireren door het 
resultaat dat u in dit magazine aantreft. Meer uitgebreide informatie over alle inzendingen kunt u 
vinden op de website nrpguldenfeniks.nl. 

Veel leesplezier! 

Het bestuur van NRP:
Frank Ph. Bijdendijk (voorzitter)
Rob van Wingerden
Peter Keur
Hans de Jonge
Ingrid de Boer

ZONDER GEBRUIK GEEN WAARDE

VOORWOORD
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VASTHOUDENDHEID

DÉ PRIJS VOOR DE BESTAANDE  
GEBOUWDE OMGEVING

Het is prachtig om te zien dat het iedere keer 
weer lukt om verkommerde gebieden of 
gebouwen nieuw leven in te blazen. De grote 
gemene deler van geslaagde transformatie- 
en renovatieprojecten blijkt – naast een 
goed ontwerp en goede uitvoering – vooral 
goed opdrachtgeverschap te zijn. Een 
pand of gebied nieuwe waarde verlenen, is allereerst een kwestie van 
vasthoudendheid. Daar heb je een initiatiefnemer voor nodig die door de 
moeilijke punten heen werkt en niet opgeeft. Dat kan een gemeente, de 
eigenaar of een gebruiker zijn; het maakt niet uit wie het doet, zolang die 
zich er maar in vastbijt. Om met Friso de Zeeuw te spreken: iemand die 
steeds op zoek gaat naar ‘doorwaadbare plaatsen’.
Want in transformatie en renovatie bestaat geen geplaveide route. Het 
vraagt om doorzetters, die steeds in staat zijn een goede list te verzinnen.

Vervolgens kan een project alleen slagen als er goed teamwork geleverd 
wordt. Daarin speelt de ontwerper een belangrijke rol die veel breder 
is dan een architectenrol. De kracht van een ontwerp kan fungeren als 
voertuig voor een goed proces, waarbij een team zich vanaf een vroeg 
stadium samen committeert aan de opgave. Aan het Energiehuis in
Dordrecht is bijvoorbeeld te zien dat dit de moeite loont: juist door het 
ontwerp is het gelukt vele verschillende instellingen tot één identiteit te 
laten versmelten. 

Uit de inzendingen voor NRP Gulden Feniks 2014 kwam duidelijk 
naar voren dat je niet om het energiezuinig maken van de bestaande 
voorraad een belangrijk onderwerp is. Er worden in toenemende mate 
serieuze pogingen ondernomen deze waanzinnig complexe opgave 
echt aan te pakken. Het blijkt evenwel nog moeilijk om op te schalen 
tot oplossingen die in de breedte toepasbaar zijn en waarbij ook de 
financiële haalbaarheid geborgd is. Toch is dit een trend die zeer aan te 
moedigen is, juist door te experimenteren wordt de kennis opgedaan om 
tot e£ectieve oplossingen te komen.

Ook inventiviteit wordt beloond: daar is de eerste winnaar van de nieuwe 
prijscategorie LOW BUDGET, HIGH IMPACT Fenixloods II een sterk 
voorbeeld van. Hier zie je dat een ingreep niet veel hoeft te kosten, 
wanneer je precies de goede partijen bij elkaar zet en samen het balletje 
aan het rollen brengt en houdt. 

Namens de jury feliciteer ik de winnaars en genomineerden van harte 
met hun prestaties. Onze waardering geldt uiteraard alle inzenders, die 
laten zien dat transformatie en renovatie mooie, innovatieve en gedurfde 
oplossingen kunnen bieden. 

Veel inspiratie gewenst!

Karin Laglas
juryvoorzitter NRP Gulden Feniks 

VAN DE JURY

NRP reikt de NRP Gulden Feniks ieder jaar uit aan de beste 
(gebieds)transformatie- en renovatieprojecten van Nederland. 
Uniek aan NRP Gulden Feniks is het exclusieve karakter van een 
integrale prijs. 
Niet alleen economische aspecten, innovatie en technische 
uitvoering worden beoordeeld door de vakkundige jury; facetten 
als de culturele waarde, duurzaamheid, functionele kwaliteit en 
maatschappelijke waarde van een project wegen even zwaar. Geen 
enkele andere prijs is zo veelzijdig van opzet als deze ‘Oscar van 
de bouwwereld’. Per prijscategorie wordt een bronzen NRP Gulden 
Feniks beeld uitgereikt aan de opdrachtgever, de ontwerper en de 
aannemer. 

WIE KENT NIET DE MYTHE VAN DE FENIKS, 
DE GODDELIJKE VOGEL DIE IN STAAT WAS OM UIT 

ZIJN EIGEN AS HERBOREN TE WORDEN? DEZE
METAFOOR VAN DE WONDERBAARLIJKE

HERRIJZENIS SPEELT EEN CENTRALE ROL IN 
NRP GULDEN FENIKS. 

Een prijs om van te leren 
NRP Gulden Feniks is echt een prijs om van te leren, onder andere 
door de inzendingen te analyseren op belangrijke aspecten 
en trends. NRP Gulden Feniks is een sterke stimulans voor het 
duurzaam gebruiken van de bestaande omgeving en het imago van 
transformatie en renovatie en biedt inzenders een uniek podium 
om te laten zien welke belangwekkende projecten in de bestaande 
omgeving er gerealiseerd worden. Alle inzenders, en uiteraard in 
het bijzonder de winnaars, komen in de spotlights te staan. Op die 
manier wordt interessante informatie overgedragen, waaronder 
de succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten. 
Een NRP Gulden Feniks is dé kroon op een transformatie- of 
renovatieproject, waarmee het extra bijzondere waarde krijgt en 
anderen inspireert.

5 NRP Gulden Feniks 2014
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JURYRAPPORT NRP GULDEN FENIKS 2014
Met 66 inzendingen in de categorieën Gebiedstransformatie, Transformatie en Renovatie 

vindt de jury de oogst over het jaar 2014 zonder meer bemoedigend. Kennelijk (gelukkig) 

weerhoudt de economische crisis de bouwsector en alle partijen waarmee zij samenwerkt 

er niet van initiatieven te ontplooien om de bestaande gebouwen en gebieden nieuw 

leven in te blazen. 

GEBIEDSTRANSFORMATIE
De categorie Gebiedstransformatie telde 
dit jaar 10 inzendingen die in aard, omvang 
en complexiteit behoorlijk uiteen liepen. De 
inzendingen varieerden van een tot woonwijk 
getransformeerd bedrijventerreintje onder de 
rook van Schalkwijk tot aan Central District 
ofwel de transformatie van Rotterdam CS 
en omliggende gebieden. Eerstgenoemde 
kleinschalig project speelt goed in op de behoefte 
van bewoners van de nabijgelegen dorpskern, 
terwijl een langlopend, grootschalig initiatief als 
dat van Rotterdam niet alleen inspeelt op de 
wensen van een complete stad, maar ook op die 
van een paar miljoen passagiers die jaarlijks in 
Rotterdam in-, uit- of overstappen. 

Nominaties Gebiedstransformatie
Wat in vergelijking met de inzendingen van 
voorgaande jaren bij het beoordelen vrij 
snel duidelijk werd, was dat in een aantal 
gevallen wat te vroeg werd ingezonden om 
tot een goed oordeel over de e£ecten van 

de gebiedstransformatie te komen. Niettemin 
besloot de jury na pittig overleg met overtuiging 
twee genomineerden in deze categorie aan te 
wijzen: Industriepark Kleefse Waard in Arnhem 
en Central District in Rotterdam. 

Central District
Het Stationskwartier van Rotterdam krijgt 
een onderscheidende identiteit. Doel van 
Central district was (en is) in het hart van 
de stad Rotterdam een gevarieerd gebied 
realiseren met een hypermodern station en 
verschillende ov-mogelijkheden, waar zowel 
startende ondernemers als multinationals zich 
kunnen ontwikkelen en ‘het nieuwe werken’ 
kan worden toegepast. De programmatische 
invulling van de bebouwing en de openbare 
ruimte is gedefinieerd als het Mixone concept, 
waarbij wordt gestreefd naar een transparante 
overgang tussen openbare ruimte en functies 
in de plinten. Door de mix van kantoren, 
woningen, horeca, kleinschalige detailhandel, 
kunst en cultuur wordt een verblijfsklimaat 

gecreëerd, waarin werknemers, bezoekers 
en bewoners elkaar ontmoeten in een 
16-uurseconomie in het centrum van de stad 
bovenop het OV- knooppunt. Resultaat tot 
nu toe: infrastructurele bouwwerken zijn 
opgeleverd of naderen hun voltooiing; de 
buitenruimte is deels opgeleverd of deels 
gereed voor tijdelijke inrichting; appartementen- 
en kantoorcomplex Calypso is opgeleverd; 
Weenapoint eerste fase is in uitvoering; voor 
het Schiekadeblok is een traject voor haalbare 
ontwikkeling gestart.

Voor de jury staat niet ter discussie dat 
Rotterdam een van de mooiste stations van 
Europa binnen haar stadsgrenzen haalde. 
Met zijn schuin oplopende rvs-overkapping, 
ruimtelijke opzet en duidelijke routing maakt 
het ontwerp van Team CS (Benthem Crouwel, 
Meyer van Schooten, West 8) duidelijk hoeveel 
winst op het vlak van gemak en welbevinden 
de (haastige) stationbezoeker en OV-gebruiker 
dagelijks ervaart. Een fenomenale prestatie, 
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vindt de jury, is de manier waarop de dagelijkse 
verkeerschaos die jarenlang kenmerkend 
was voor het gebied tussen station en stad is 
opgelost. Wie nu het stationsgebouw verlaat, 
kan in alle rust zijn blik richting stad werpen; 
verkeer wordt ondergronds langs het station 
geleid, parkeerplaatsen liggen eveneens onder 
het maaiveld, de trams rijden hun rondjes 
over rails in het groen, een vierdubbele rij 
platanen met licht gekleurd plaveisel en royale 
zitgelegenheden moeten op termijn van het 
Kruisplein een aangenaam verblijfsgebied 
maken. Als toevallige passant voel je je niet 
langer opgejaagd wild in de stadse kakofonie, 
maar vind je soepel je weg richting stad. 
Het station van Team CS is een waardige 
opvolger van het Centraal Station van Van 
Ravesteijn. Wat voor de jury de beoordeling van 
Central District als gebiedstransformatie lastig 
maakt, is dat er op het stationsgebouw na nog 
maar weinig gerealiseerd is. Er zijn duidelijke 
aanzetten gegeven, maar hoe de transformatie 
op de lange termijn uitpakt is nog niet duidelijk. 
Verondersteld wordt dat in de plinten van 
gebouwen die richting stad voeren allerlei 
(betaalbare) initiatieven gerealiseerd gaan 
worden. Dat de plinten gevuld moeten worden 
staat voor de jury vast, omdat Rotterdam actief 
wil deelnemen aan de 16-uurs economie. 
Daarnaast moeten zowel starters, als bewoners, 
toeristen, reizigers en multinationals zich thuis 
voelen in Central District en omgeving. 
Tot nu toe is een klein deel van alle beschikbare 
plintruimte gevuld met een café/ko¬ebar met 
internetverbinding voor hippe jongelui en de 
jury vraagt zich af welke ondernemers hun 
plannen en dromen in de Rotterdamse plinten 
nog gaan waarmaken. Hoeveel terrasjes zijn 
nodig om van een plein een gezellige boel 
te maken en wat zijn de mogelijkheden als 
alle horeca-achtige initiatieven zijn uitgeput? 
Central District leunt in dit stadium nog teveel 
op station en plein. Onduidelijk is hoeveel 
potentie de plannen richting stad hebben. 
Willen ze tot wasdom komen, dan is een 
langdurige focus nodig op de kwaliteit, variëteit 
en ontwikkelingskansen in dit gebied. Het 
huidige Schieblok is een prachtige broedplaats 
en een aanvullende identiteit voor het hele 
gebied. Naar het oordeel van de jury hoort 
het bij het geheel en heeft het evenveel 
bestaansrecht als de grootschalige nieuwe 
kantoorbebouwing die nu reeds voorzien is. 

DE JURY HEEFT NA UITGEBREID BERAAD 
CENTRAL DISTRICT GEKOZEN ALS WINNAAR.

Industriepark Kleefse Waard
In 2003 kocht Schipper Bosch een 
verwaarloosd industriegebied van 47 hectare 
in de Kleefse Waard. Doel van de aankoop was 
om in het gebied een ultiem vestigingsklimaat 
en innovatief, economisch perspectief voor 
cleantech- en productiebedrijven te creëren. 
Daarbij wordt gemikt op waardeontwikkeling 
op lange termijn. De ontwikkelaar ploegt 
daarbij jaar na jaar het positieve saldo van 
de kasstroom (minus de beheerslasten) terug 
in kwaliteitsverbetering van het gebied. Op 
gebiedsniveau betekent dit het revitaliseren 
en verduurzamen van grond en gebouwen. 
Gebouwen met economische waarde blijven 
staan om later te worden vervangen. Die met 
monumentale waarde worden gerenoveerd, 
gebouwen zonder waarde gesloopt. Het 
terrein is bewust niet opgedeeld in kavels, 
maar heringericht met behoud van het 
oorspronkelijke karakter en wegennet. Op 
communityniveau betreft het ontwikkelen 
en faciliteren van een bruisende cleantech 
community. Aanwezige bedrijven verbinden 
en nieuwe te laten aansluiten bevordert 
kennisdeling en synergie. Parkmanagement, 
collectieve vergaderfaciliteiten, een centrale 
lunchplek, evenementenhal, gezamenlijke 
parkeervoorziening en elektrische deelauto’s 
moeten op termijn de onderlinge band 
versterken.

Wat de jury interessant vindt aan Industriepark 
Kleefse Waard is de transformatie van 
‘oude industrie’ naar ‘nieuwe industrie’. In 
Arnhem ging het om de transformatie van 
een industrieplot voor één bedrijf (Akzo) naar 
een verzamelterrein voor kleinere industriële 
gebruikers. In de ogen van de jury is dit een 
goede stap richting faciliteren van kleinschalige 
(maak)industrie die erg belangrijk is voor onze 
economie. Wat de jury verder opviel, was dat 
de gebouwen in het gebied op een goede, ook 
esthetisch kwalitatieve, maar niet overdadige 
manier opgeknapt zijn. Zo’n 80 procent is 
opnieuw in gebruik en dat is een prestatie van 
formaat. Navolgenswaardig vindt de jury dat de 
bestaande industriële infrastructuur opnieuw 
gebruikt is (utilities) en dat de milieuklasses 
gekoesterd zijn, in plaats van dat ze werden 
afgebroken voor een alternatieve bestemming 
zoals wonen. In die zin is Industriepark Kleefse 
Waard een interessant alternatief voor de 
aanpak waarbij industrieterreinen tegen vaak 
zeer hoge kosten worden getransformeerd 
in bijvoorbeeld woongebouwen, waarbij 

de industriële infrastructuur juist wordt 
afgebroken. Al met al vindt de jury Industriepark 
Kleefse Waard indrukwekkend omdat er een 
langetermijnvisie achter steekt. Tegen de 
stroom in het accent op industrie leggen, daar 
gaat naar de mening van de jury absoluut 
een voorbeeldfunctie vanuit. ‘Zo kan het dus 
ook.’ Wat er op de kavel grond tussen de 
Nederrijn en IJssel gebeurt, is duurzaamheid 
in de ware zin van het woord. De jury vindt het 
nieuwe Poortgebouw dat vorig jaar verrees 
op de fundamenten van het oude de meest 
indrukwekkende transformatie. Andere 
gebouwen zijn onder handen genomen, maar 
kunnen volgens de jury aan kwaliteit winnen 
door zorgvuldiger detaillering. Het is, zo zegt 
de jury, een andere aanpak dan we gewend 
zijn op industrieterreinen, maar het is nog te 
vroeg om te kunnen beoordelen of de aanpak 
ook op lange termijn levensvatbaar is, al lijkt 
het erop dat het hier gaat om een economisch 
interessant project. De achilleshiel van het 
industriepark is dat de gemeente Arnhem kan 
besluiten een aangrenzend plot te exploiteren. 
Niettemin noemt de jury Industriepark 
Kleefse Waard een sympathiek, intelligent en 
vernieuwend project. Je kunt de kanttekening 
plaatsen dat de ontwikkeling nogal traag gaat, 
maar dat werpt direct de vraag op hoe erg of 
dat is. Belangrijker is dát het gaat.

TRANSFORMATIE
Met 30 inzendingen was de categorie 
Transformatie dit jaar getalsmatig het best 
vertegenwoordigd. Net als bij voorgaande 
edities was er ook dit keer het nodige 
verpauperde industrieel erfgoed te beoordelen. 
De jury vindt het prijzenswaardig dat er 
steeds weer vindingrijke architecten en 
creatieve plannenmakers zijn die het voor 
elkaar krijgen bouwvallen voor de sloopkogel 
te behoeden en er een nieuwe, glorievolle 
toekomst aan te geven. Aan ideeën geen 
gebrek in deze categorie: fabrieken ondergaan 
een metamorfose naar woon-, werk- of 
leeromgeving, een voormalige energiecentrale 
wordt cultuurcluster, een opslagloods wordt 
circusschool, een scheepsbouwloods 
bedrijfspand en een voormalige silo kantoor. 
Alle ingrepen werden gedaan met respect voor 
de historie van het gebied en het karakter van 
het oorspronkelijke gebouw. Hergebruik van de 
bestaande voorraad is volgens de jury sowieso 
een goede zaak. Zeker als het de redding 
is van dierbare gebouwen, zoals industriële 
monumenten.
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Wat de jury verder opviel, was dat er onder de inzendingen dit jaar 
drie voormalige boerderijen waren die een nieuwe, niet agrarische 
functie kregen. Boerderij De Wende – een langsboerderij in Overasselt 
– transformeerde naar woonzorgappartementen voor ouderen met 
een psychogeriatrische zorgvraag. Een voormalige boerderij (bouwjaar 
1825) in Friesland werd omgebouwd tot twee afzonderlijk te gebruiken 
appartementjes en in veeboerderij De Oude Mars nabij Zwolle vinden 
mensen die begeleid wonen en recreëren nodig hebben nu een veilig 
onderdak. Misschien zijn deze transformaties niet spectaculair, maar de 
jury wijst erop dat leegstaande boerderijen – naast kerken – komende 
jaren een belangrijke transformatieopgave vormen. 

Een lichte teleurstelling, zegt de jury, is het geringe aantal inzendingen 
van kantoorpanden dat transformeerde naar woonfunctie. Dit jaar 
ging het om slechts vier van de dertig inzendingen en dat is gezien 
de enorme leegstand niet echt veel. De inzendingen waarover de jury 
moest oordelen, varieerden van een kantoorpand in Utrecht waarin 50 
appartementen en 2 penthouses zijn ondergebracht tot een voormalige 
kantoorkolos langs de A10 waarin op termijn zo’n 640 koop- en 
huurwoningen gerealiseerd gaan worden. Volgens de jury is de aard 
en omvang van de ingestuurde projecten zeer zeker indicatief voor de 
enorme transformatieopgave die opgelost moet worden en geeft het een 
heel aardig beeld van wat er zoal leegstaat als het om kantoren gaat. De 
vier projecten geven in elk geval aan dat als betrokken partijen de ‘ja-
maars’ één voor één tackelen er mooie dingen tot stand kunnen komen.

Nominaties Transformatie
Na rijp beraad, zoals dat heet, nomineerde de jury uit de dertig 
inzendingen drie projecten: Cultuurcentrum Energiehuis Dordrecht, 
Nedinsco in Venlo en het voormalig GAK gebouw in Amsterdam. 

Energiehuis
In Stadswerven, dat transformeert van een industrieel havengebied naar 
een levendig stedelijk woongebied, vestigt de Gemeente Dordrecht in 
een voormalige elektriciteitscentrale uit begin 20e eeuw, het Energiehuis, 
een centrum voor podiumkunsten voor bestaande cultuurinstellingen. 
Naast de transformatie van het Energiehuis heeft de gemeente ook 
voor de huisvesting van zijn culturele instellingen steeds gekozen voor 

restauratie en transformatie onder meer bij de Schouwburg Kunstmin, het 
Ho¯wartier en het Onderwijsmuseum De Holland. Het Energiehuis bestaat 
uit 3x2 fabriekshallen. Elk duo bestaat uit een ketel- en een machinehal. 
De belangrijkste ingreep is de ‘snede’, een met glasdaken afgedekte 
verkeersstraat over de volle lengte van het honderd meter lange complex. 
De snede bepaalt de oriëntering in het gebouw, brengt daglicht in het 
hart en is ingericht met cascadetrappen die het publiek naar de theater- 
en popzalen onder de hoge dakspanten voert. Met nieuwe markante 
entrees aan de buitenzijde laat de snede zich zien aan twee zijden van 
het complex. In het middendeel zijn cursusruimten en een theaterzaal 
gerealiseerd. De grootste en laatst gebouwde hallen worden popzalen en 
een bijzondere locatie-theaterzaal voor meerdere gebruikers.
De jury vindt het Energiehuis een perfecte symbiose tussen 
opdrachtgever, theatermanager en architect. In veel opzichten – 
procesmatig en wat samenwerking betreft – is deze transformatie in de 
ogen van de jury een voorbeeld voor de rest van Nederland. In dit proces 
heeft de opdrachtgever het verschil gemaakt en ervoor gezorgd dat de 
ontwikkeling van de culturele programmering, de slimme opzet van de 
exploitatie en beheersorganisatie in het hele proces evenveel aandacht 
kregen als de transformatie van het gebouw.
Op een even zorgvuldige als vindingrijke manier is een baaierd aan 
complexe functionaliteiten ondergebracht in een buitengewoon complex 
gebouw. Mooi ook wat detaillering en technische oplossingen betreft. In 
het gebouw zijn onder meer twee theater- en popzalen ondergebracht, 
een poplounche en muziekantencafé, een grandcafé, ateliers, leslokalen, 
dansstudio’s en oefenruimtes. En alle functies hebben verschillende 
huurders: gebruikers zoals Muziektheater Hollands Diep, poppodium Bibelot, 
en ToBe cultuurcentrum. Het is volgens de jury knap dat bezoekers steeds 
vaker zeggen dat ze naar het Energiehuis gaan en bijvoorbeeld niet naar 
Bibelot. Dat dit gelukt is, toont aan met hoeveel lef het project is opgepikt en 
dat dergelijke initiatieven maatschappelijk heel belangrijk kunnen zijn. 

DE JURY HEEFT CULTUURCENTRUM ENERGIEHUIS GEKOZEN ALS 
WINNAAR.

Nedinsco
De fabriek van de Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) is 
een van de prominentste gebouwen van Venlo. Het complex behoort 
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tot de Nieuwe Zakelijkheid. Na herstel van 
het casco en slopen van de aanbouwen op 
de begane grond rondom het complex is 
in februari 2012 met de bouw begonnen. 
Nedinsco bestaat grotendeels uit vier 
bouwlagen. De begane grond gaat op termijn 
onderdeel uitmaken van het naastgelegen 
Stadskantoor. In de voormalige machinehal 
zijn televisie- en radiostudio’s gerealiseerd 
voor Omroep Venlo, de regionale omroep L1 
en Mediacreations. In totaal biedt het gebouw 
plaats aan zo’n 250 werkplekken en 27 
appartementen. Op 36 meter hoogte, in de 
zogenoemde Nedinscotoren waarin periscopen 
geijkt werden op kerktorens in de omgeving, 
kan geluncht en gedineerd worden in de 
Skybar.

De jury zegt dat het bij Nedinsco om een 
aantrekkelijke, zorgvuldige en liefdevolle 
transformatie gaat met de architect aan het 
roer. De gerestaureerde ramen in de toren, 
het gevelbeeld, de kleuren aan de binnen- en 
de buitenkant, alles klopt. De transformatie 
is technisch gezien voorbeeldig gedaan. 
Betrokken partijen hadden een goed beeld van 
hun schatplichtigheid aan het oorspronkelijk 
ontwerp. Ze zijn er door gewaagde ingrepen in 
geslaagd licht, lucht en ruimte – kenmerkende 
stijlelementen van Bauhaus waarop 
oorspronkelijke architect Hans Schlag zijn 
ontwerp baseerde – terug te brengen in het 
gebouw zonder te vervallen in kitscherige 
imitatie en dat erkent de jury als een knappe 
prestatie. Zoals een van de juryleden het zei: 
‘Fantastisch gedaan, een enorm compliment 
voor architect Bert Dirrix.’ Een ander jurylid 
vond het jammer dat de buitenkant werd 
ingepakt, maar voegde er in één adem aan toe 
dat de binnenkant zo’n prachtig cadeautje is 
dat je dat graag vergeeft. Al met al is de jury 
van mening dat Nedinsco op een meer dan 
voorbeeldige manier getransformeerd is naar 
nieuwe functies. Ronduit jammer is dat de 
stedenbouwkundige invulling rond dit fraaie 
gebouw in maat en schaal niet meer recht doen 
aan dit project. 

De Studio (GAK-gebouw)
De metamorfose van de Amsterdamse wijk 
Bos en Lommer heeft met de vernieuwing 
van het GAK-gebouw een mijlpaal bereikt. De 
kantoorkolos langs de A10 stond langdurig 
leeg. Voor het gebouw (1959), één van de 
belangrijkste ontwerpen van de modernistische 
stadsarchitect Ben Merkelbach, werd al jaren 

naar een nieuwe bestemming gezocht. Naast 
instandhouding van het architectonische 
ontwerp, waaronder de markante groen-glazen 
gevels, moest herontwikkeling bijdragen 
aan de lee°aarheid en de woningvoorraad 
in Bos en Lommer. Een woonconcept met 
koopprijzen onder de ton heeft tot een 
eerste fase geleid. Het gebouw bestaat uit 
een middenbouw met centrale entree en 
twee verschillende zijvleugels. Elk bouwdeel 
kreeg ona±ankelijke entrees, stijgpunten en 
noodtrappenhuizen. In de Noordvleugel zijn 
320 huur- en koopwoningen en commerciële 
ruimten gerealiseerd. In de Zuidvleugel 
komen nog eens 330 woningen volgens 
een meer gedi£erentieerd programma. Het 
woningbouwproject is genomineerd voor de 
Amsterdamse Zuiderkerkprijs.
In de ogen van de jury heeft de transformatie 
van kantoorkolos aan de A10 naar 
appartementencomplex met betaalbare 
eenheden – onder andere voor starters, 
maar ook voor studenten - verrassend 
goed uitgepakt. Alleen al door zijn omvang 
is dit project bijzonder. De vliesgevel aan 
de snelwegzijde houdt het rumoer van het 
langsrazende verkeer goed tegen. De herrie 
wordt pas echt hoorbaar als de Pa£-ramen 
opengaan. Het getuigt van moed – meent de 
jury – zo pal aan de snelweg een wooncomplex 
te realiseren. De gekozen oplossingen met een 
dubbel uitgevoerde buitenlucht-geventileerde 
spouw (de zogenoemde serre-oplossing, 
gelijkwaardig aan een dove gevel) is netjes 
uitgevoerd. En zeker ook de eigentijdse 
toepassing van het originele groene Parasol-
glas draagt volgens de jury bij aan de uitstraling 
van de gevel. Waar de jury vraagtekens bij 
plaatst, is hoe het gebouw er over twintig jaar 
uitziet. Niettemin zijn transformaties zoals 
die van het GAK-gebouw goed voor de stad 
en de plek in de stad en verdienen ze brede 
navolging.

RENOVATIE
De categorie Renovatie telde met 
26 ingezonden projecten een mooi 
deelnemersveld. Wat opviel was een 
aantal woningbouwprojecten waarbij de 
deelnemende partijen veel werk maakten 
om een toekomstgerichte oplossing te 
realiseren voor het gigantische energetische 
vraagstuk dat er ligt. Dit kan de jury waarderen. 
Het energiezuinig maken van bestaande 
(eengezins)woningen is maatschappelijk gezien 
een zeer belangrijke opgave. De aanpak is 

nog bescheiden van omvang, maar laat ook 
zien dat er een energetisch resultaat mogelijk 
is dat beter is dan nieuwbouwkwaliteit. 
Goede voorbeelden van renovaties waarbij 
het energetische vraagstuk ambitieus werd 
aangepakt, zijn De Poorters van Montfoort, 
Kerkrade West (de wijk van morgen) en Scoop. 

In Montfoort werden bij wijze van pilot 10 
woningen uit een bestand van 82 gerenoveerd 
volgens het principe van Active House. Dit 
project wijst wel in een kansrijke richting, maar 
komt in de ogen van de jury onvoldoende uit 
de verf om het te kunnen nomineren, zeker 
ook omdat de positie van de opdrachtgever 
onduidelijk is. De aanpak om op alle fronten 
kwaliteit te willen toevoegen, is prima. Het 
beste blijkt dit op de getransformeerde vliering: 
mooie extra en goed bruikbare ruimte levert 
dat op. 

QuaWonen neemt met 240 woningen in 
Krimpen aan den IJssel deel aan Slim & Snel, 
een werkwijze om jaren ‘60 en ‘70 woningen 
grootschalig, duurzaam én betaalbaar te 
renoveren. Het concept levert per woning een 
energiebesparing van meer dan 60 procent op, 
waarbij in combinatie met 6 zonnepanelen een 
A++ energielabel wordt behaald. 
Woningcorporatie HEEMwonen pakt in 
Kerkrade de renovatie grondig aan door 
153 woningen in de wijk Kaalheide de 
passie±uisnorm van toepassing te verklaren. 
Toepassing van zonnepanelen op wijkniveau 
geeft een energetische surplus aan het geheel. 
De jury is van mening dat bovengenoemde 
initiatieven zeker navolging verdienen. 
Dat geen van bovengenoemde projecten 
genomineerd werd, heeft ondermeer te maken 
met het feit dat de financiële kant van het 
verhaal de jury nog niet kon overtuigen. Pilots 
zoals in Montfoort zijn nog te kleinschalig en 
ook is naar de mening van de jury onvoldoende 
duidelijk hoe een dergelijke renovatie in een 
businesscase kan worden gevat. Niettemin 
prijst de jury bovengenoemde inzenders voor 
de ambitie die zij bij deze renovatieprojecten 
aan de dag hebben gelegd. 
 
Wat verder opviel in deze categorie was een 
aantal projecten waarbij de reconstructie 
van het gevel- en straatbeeld van destijds 
centraal stond. Voorbeelden hiervan zijn 
de Blauwe Panden in de Amsterdamse 
Oosterparkbuurt, de opwaardering van de 
Indische buurt Gorontalo, de renovatie van 
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zestig portieketagewoningen aan de Hoofdweg en de Quellijnstraat 
in Amsterdam en ook de Ventoseflat in Eindhoven. Bovengenoemde 
projecten, maar ook wijkjes en straatjes als het Willemskwartier in 
Nijmegen, de Bomenbuurt in het Utrechtse Ondiep en de Symfoniestraat 
in Den Haag tonen aan dat termen als dierbaar en vertrouwd – en dus 
de moeite van het behouden waard – zo langzamerhand aan belang 
winnen. De jury is onder de indruk van hoe ongenuanceerde ingrepen bij 
eerdere renovaties (o.a. witte kunststof kozijnen) ongedaan gemaakt zijn 
en hoe de schoonheid van de oorspronkelijke architectuur met liefde en 
vakmanschap is teruggegeven aan de buurt. 

Nominaties Renovatie:
De jury nomineerde uit de 26 inzendingen in de categorie Renovatie drie 
projecten: 
* Cygnus Gymnasium in Amsterdam
* Gemeentehuis Brummen 
* Museum De Fundatie in Zwolle

Cygnus Gymnasium
De voormalige technische school aan de Wibautstraat in Amsterdam 
is door restauratie en herindeling getransformeerd tot een modern 
schoolgebouw voor het Cygnus Gymnasium. Het gebouw, in de jaren 
vijftig ontworpen door architect Ingwersen en een Rijksmonument, 
verkeerde in erbarmelijke staat. Het complex is aangepast aan actuele 
onderwijsinzichten en klimaateisen volgens de richtlijn ‘Frisse Scholen’. 
Overgeschilderd beton en kunstwerken zijn schoongemaakt en hersteld. 
De buitenschil is thermisch geïsoleerd en het gebouw is voorzien van een 
geavanceerd ventilatiesysteem en nieuwe cv-installatie. Het hokkerige 
interieur is opengebroken en kreeg sportruimten, muziekstudio’s, 
science labs, werkplekken voor groepsstudie en door slim samenvoegen 
van sportzaal en mediatheek, zelfs een theater. Begane grond is 
omgevingsgericht met een kantine, terras, fitnessruimte, buitenruimte 
voor sport en ontspanning en een inpandige fietsenstalling. 
De jury vindt de renovatie zeer respectvol gedaan. Het zeer grondige 
kleurenonderzoek en het vervolgens waar mogelijk herstellen van 
de oorspronkelijke kleurstelling voegt veel waarde en karakter toe 
aan deze renovatie. Het gebouw is duurzaam gered en de renovatie 
heeft een voorbeeldfunctie: hoe je door goed opdrachtgeverschap 

van een verkommerd gebouw weer een school maakt die gekend en 
gewaardeerd wordt. Sinds de door de renovatie versterkte identiteit, 
heeft het gymnasium inmiddels twee extra brugklassen kunnen 
inschrijven. 

DE JURY HEEFT HET CYGNUS GYMNASIUM GEKOZEN ALS WINNAAR.

Gemeentehuis Brummen
Gemeente Brummen wilde haar ambtelijke organisatie een adequate 
werkomgeving bieden, met oog voor duurzaamheid, kostene¬ciency 
en transparantie. De oude huisvesting, een monumentale villa die via 
een loopbrug verbonden was met een semipermanent gebouw, voldeed 
niet meer. De grote meerwaarde van de villa maakte handhaving ervan 
vanzelfsprekend. Het nieuwe ontwerp is een uitbreiding die de bestaande 
villa omarmt. Hierdoor ontstaat synergie tussen beide gebouwen en 
dankzij de compactheid wordt het omringende parklandschap optimaal in 
kwaliteit hersteld. Er is gebruik gemaakt van milieuvriendelijke, robuuste 
en herbruikbare materialen. Belangrijkste aspecten zijn de geheel houten 
hoofddraagconstructie en houten gevelelementen. Het gebruik van beton 
is tot een minimum beperkt. Alle materialen zijn demontabel, zodat deze 
na demontage van het gebouw een tweede leven kunnen krijgen. Zowel 
duurzaam materiaalgebruik als demonteerbaarheid wordt niet verhuld, 
maar juist benadrukt in het ontwerp van Rau architecten. 

De meningen van de jury over de renovatie liepen nogal uiteen. Een 
compliment dat aansluit op de ambitie van zowel architect Rau als 
gemeente Brummen, is de opmerking dat het accent bij deze renovatie 
ligt op hergebruik en dus op tijdelijkheid. Dat is een verfrissend geluid 
en een impuls voor de archaïsche bouwindustrie. Het project wordt door 
de jury zeker interessant genoemd en innovatief in het DNA van zijn 
aanpak gevonden. Kritische kanttekeningen werden ook geplaatst. Zo 
vroeg een jurylid zich af of het in Brummen wel om renovatie gaat. Met de 
bestaande villa is weinig meer gedaan dan er een mooie kleur opzetten. 
De link tussen nieuw en oud is beperkt. Het duurzame zit ‘m vooral in de 
nieuwbouw die de oude villa in de armen sluit. De jury tekent hierbij aan 
dat de huidige situatie vergeleken met wat er was een verademing is. In 
de oude situatie hing de monumentale villa als een soort appendix aan 
de rest van de aanpalende gebouwen. Dat is met de nieuwbouw goed 
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in balans gebracht, al is de omarming door 
Rau wellicht iets te enthousiast uitgevoerd; 
de villa is er enigszins onzichtbaar door 
geworden. Een andere opmerking is dat de 
herdefiniëring en positie van de hoofdingang 
niet helemaal gelukkig heeft uitgepakt. Aan 
de andere kant staat er nog steeds die villa, 
ontdaan van omringende rommel en ingesloten 
door een duurzaam nieuwbouwconcept. Met 
dit gemeentehuis kan Brummen nog minimaal 
twintig jaar vooruit.

Uitbreiding Museum De Fundatie
Museum De Fundatie in Zwolle is gehuisvest 
in een voormalig gerechtsgebouw uit 1840. 
Tijdelijke tentoonstellingen waren de afgelopen 
jaren zo’n succes, dat uitbreiding nodig was. 
Het neoklassieke gebouw heeft aan twee 
zijden een monumentale entreepartij en een 
centrale hal. De opgave was voor een beperkt 
budget 1000m2 extra tentoonstellingsruimte 
realiseren en de routing verbeteren, zonder 
bestaande zalen en het solitaire karakter aan te 
tasten. Uitbreiding bovenop het gebouw bleef 
als enige optie over. Het nieuwe, ellipsvormige 
volume is bekleed met 55.000 keramische, 
witblauwe tegels. Deze ‘Art Cloud’ heeft twee 
tentoonstellingsvloeren die door een atrium 
aan de bestaande entreehal zijn gekoppeld. 
Een glazen lift brengt bezoekers naar de drie 
verdiepingen met tentoonstellingsruimtes. 
Aan de noordzijde biedt een glaswand 
uitzicht over de oude binnenstad. Het volume 
heeft een sterke iconische uitstraling en 
bezoekersaantallen zijn boven verwachting 
gestegen.
Het ontwerp van Bierman Henket architecten 
zal volgens de jury niemand ontgaan. Letterlijk 
in dit geval: van de straat af gezien, is de blob 
op het dak een verrassend en eye-catching 
idee. Een creatieve manier om extra ruimte 
toe te voegen aan een monument zonder 
de gevels aan te tasten. Het exterieur, vindt 
de jury, ziet er zonder meer fraai uit. De jury 
prijst zowel het kleurgebruik als de expressie 
van de ingreep. Als kanttekening noteert de 
jury dat de buitenkant dan bijzonder mag 
zijn, maar dat het totale museale idee helaas 
wat weinig is doorgewerkt. Van binnen levert 
de renovatie in de ogen van de jury toch (te) 
weinig extra, kwalitatief goede expositieruimte 
op. De verbinding tussen oud en nieuw in 
het interieur kon de jury niet overtuigen. De 
nieuw toegevoegde lift is weinig fijnzinnig 
gedetailleerd. Het hele concept blijft al met al 
teveel steken in de sfeer van citymarketing, 

maar dat is dan weer erg goed gedaan. De 
ingreep geeft het klassieke, bestaande gebouw 
van buiten een iconische lading. En welke 
stad wil geen aansprekend icoon binnen 
haar muren. De jury heeft de indruk dat de 
uitbreiding wellicht onder (te) grote tijdsdruk 
stond, waardoor een zorgvuldige en kwalitatief 
optimale uitwerking van de extra vierkante 
meters expositieruimte niet optimaal uit de verf 
is gekomen. 

LOWBUDGET, HIGH IMPACT
Dit jaar wordt voor het eerst Low Budget, High 
Impact uitgereikt. Dit is een nieuwe NRP Gulden 
Feniks extra prijscategorie met een bijzonder 
karakter. Hij wordt door de jury toegewezen 
aan een opvallend geslaagd project met een 
relatief lage investering per vierkante meter. 
Deze categorie kent geen nominaties en het 
is niet mogelijk speciaal hiervoor een project 
in te zenden. De jury kiest uit alle inzendingen 
in de categorieën Gebiedstransformatie, 
Transformatie en Renovatie een project dat 
opvalt door het bereikte e£ect. 

Fenixloods II
De oude Fenixloodsen waren een doodse, 
dichte wand aan het Deliplein op Katendrecht. 
De gemeente Rotterdam wil op termijn de 
loodsen herontwikkelen voor grootschalige 
functies met woningen op de loodsen. Gezien 
de omvang van de loodsen (ca. 27.500 m2) 
gaat deze herontwikkeling nog jaren in beslag 
nemen. In afwachting van een definitieve 
bestemming kreeg Van Schagen architekten 
opdracht de loodsen met simpele, maar 
doelmatige ingrepen geschikt te maken 
voor circusopleiding Codarts en jeugdcircus 
Rotjeknor. In die opdracht, zegt de jury, is men 
met vlag en wimpel geslaagd. Het is gelukt om 
met eenvoudige (bouwkundige) ingrepen en 
beperkte financiële middelen de Fenixsloodsen 
te transformeren tot tijdelijke huisvesting. Een 
knappe prestatie. Transformatie is in de ogen 
van de jury een veel aantrekkelijker optie dan 
langdurige leegstand. Op de eerste plaats 
omdat de tijdelijke functie zichzelf financieel 
bedruipt, maar ook omdat de waarde van 
het vastgoed intact blijft en toeneemt door 
hoogwaardige gebruik. Daarnaast voorkomt 
tijdelijke bestemming verpaupering en levert 
daarmee een waardevolle bijdrage aan een 
gevoel van welbevinden op Katendracht. 
Bovendien geeft het nieuwe leven dat de 
loodsen werd ingeblazen een extra impuls 
aan verdere ontwikkeling van het Deliplein en 

omgeving. Dit Rotterdamse initiatief verdient in 
de ogen van de jury dan ook brede navolging.
  
De gesloten architectuur van het gebouw 
bleef gehandhaafd, alleen de aanwezige 
openingen zijn weer opengemaakt en voorzien 
van terugliggende kozijnen. Daklichten zijn 
opnieuw geopend, zodat daglicht tot in het 
hart van het gebouw kan doordringen. De 
grote schuifdeuren bleven zoals ze waren, 
maar erachter kwam een grote glaspui met 
grote dubbele deuren. Door een nieuwe 
verdieping in de vorm van een entresol liggen 
de kantoren en klaslokalen langs de gevel 
en kan daglicht toetreden door de bestaande 
gevelopeningen. De lichtstraat in de gevel biedt 
vanuit de kantoren een prachtig uitzicht op de 
Wilhelminapier. 

De eis aan de transformatie van loods naar 
circusschool was 3.000 m2 gebruiksruimte met 
een hoogte van 12 meter creëren, met sobere 
en doelmatige ingrepen. Verder moest het 
interieur demontabel zijn en waren minimale, 
maar rake gevelaanpassingen als voorbereiding 
op ontwikkelingen in de toekomst een vereiste. 
Daarnaast moest de hoeveelheid bouwafval 
beperkt blijven door hergebruik. 

De jury vindt dat aan bovengenoemde 
eisen op een goede manier invulling is 
gegeven. Afgedankte onderdelen in de 
verbouwing opnieuw gebruikt en oude prefab-
containerunits a¯omstig uit de oude ‘Villa 
Zebra’ (eerst opnieuw gebruikt in een tijdelijke 
school in Hoogvliet) zijn aan hun derde leven 
begonnen in Fenixloods II. Ze zijn bekleed 
met rode gevelbeplatingen, a¯omstig uit 
diezelfde tijdelijke school. Een stalen vluchttrap 
en een deel van de verlichtingsarmaturen zijn 
ook opnieuw gebruikt. Om de akoestiek in 
het gebouw op een aanvaardbaar niveau te 
brengen zijn de wanden bekleed met ruwe 
vurenhouten latten over isolatiemateriaal. 
Het is door Van Schagen architekten tot een 
harmonisch geheel gemaakt en dat is volgens 
de jury een knappe prestatie. De match 
tussen casco en kunstonderwijsprogramma is 
op Katendrecht duurzaam uitgevallen en de 
transformatie is volgens de jury hét bewijs dat 
tijdelijke bestemming van gebouwen nu en in 
de toekomst kansen biedt. 

FENIXLOODS II IS WINNAAR IN DE CATEGORIE 
LOW BUDGET, HIGH IMPACT. 

11 NRP Gulden Feniks 2014
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Van het belang van doorontwikkeling van bestaand vastgoed hoeven we 
jou niet te overtuigen. Nieuwe samenwerkingen vind je een goed idee, 
maar: hoe pak je dat aan? En hoe neem je dan je organisatie mee? 

Antwoorden op deze en vele andere vragen vind je op de NRP Academie: 
dé opleiding voor de renovatie- en transformatieprofessional.  
TU Delft en NRP hebben in co-creatie met Nyenrode, Hogeschool Utrecht 
en NRP partners leerdoelen geformuleerd en met passende docenten de 
opleiding vormgegeven.  

EN JIJ?
Ben je een professional met een passie voor de bestaande omgeving en 
gebouwen? Bereid om in jezelf en je vak te investeren? Nieuwsgierig, 
ondernemend en leergierig? Niet bang om kritisch naar jezelf te kijken en 
ook niet om in een divers gezelschap samen aan een opgave te werken? 
Dat is mooi: dan is de NRP Academie iets voor jou.

Meer weten? Op nrpacademie.nl vind je alles over de NRP Academie, het 
programma, de cursusdagen en aanmelding.

WAT LEVERT 
TRANSFORMATIE 
OF RENOVATIE

JOU 
OP?

Voor meer informatie kijk op nrpacademie.nl, 
stuur een e-mail aan info@nrpacademie.nl,
of bel met +31 (0)6 506 288 44. 

NRP Academie is een co-creatie door:

“Een andere kijk 
op dingen.  
En die is nodig.”

Jan van der Tol, FGH Bank

“We gaan het 
anders doen.”

Sabina Beitler, Mitros

“Het cursusgeld is inmiddels met 
een factor 15 terugverdiend.”

Huub Nouwens, Woonbedrijf

“De kennis om mijn collega- 
ambtenaren ervan te overtuigen 
renovatie serieus te nemen.”

Mei van Eeghen, Gemeente Haarlem

Herman Pel, Metadecor

“Bestaande patronen  
zijn afgebroken.”
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GEBIEDS
TRANS

FORMATIE

  

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT
(ROTTERDAM)

  
INDUSTRIEPARK KLEEFSE WAARD (IPKW)

Gebiedstransformatie betekent 
de herontwikkeling van bestaand  

bebouwd gebied, dat daarmee een 
 versterkte of vernieuwde betekenis  

heeft gekregen.
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ROTTERDAM 
CENTRAL 
DISTRICT

Rotterdam krijgt met Central District, het stationskwartier van Rotterdam, een nieuwe 

stadsentree. Vanaf het pas geopende, hypermoderne station is een verblijfsgebied 

gecreëerd dat bezoekers moet verlokken richting de stad te lopen. Het gebied zal voorzien 

in veel groen, woningen, kantoren en een gevarieerd voorzieningenaanbod. Het moet 

passanten uitnodigen te flaneren en elkaar te ontmoeten, maar is evengoed een efficiënt 

ingerichte ruimte voor mensen op doorreis, bewoners en andere gebruikers van de stad. 

De Gordiaanse knoop van reizigers, verkeer en openbaar vervoer is op zijn Rotterdams 

effectief doorgehakt. Een knappe prestatie. 

14NRP Gulden Feniks 2014
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1. Het oude Centraal Station, in 1960 ontworpen 
door Sybold van Ravesteijn. 2. De stadsentree.  
3. De stadsentree voor de reiziger in de nabije 
toekomst. De Gordiaanse knoop van reizigers, 
verkeer en openbaar vervoer is e�ectief 
doorgehakt. • foto: Pro Rail/Stefan Verkerk
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Het Centraal Station en het ontwerp 
van het Kruisplein. Het gebied met 
veel groen, woningen, kantoren en 
een gevarieerd voorzieningenaanbod 
moet passanten uitnodigen te 
flaneren en elkaar te ontmoeten, maar 
is evengoed een e�ciënt ingerichte 
ruimte voor mensen op doorreis, 
bewoners en gebruikers van de stad. 
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De bouw van het nieuwe station was de 
directe aanleiding om het hele Rotterdamse 
stations gebied te willen transformeren tot een 
aan trekke lijke verblijfzone. De combinatie van 
een ultramodern station met verschillende 
OV-mogelijkheden in het hart van de stad 
maakt Rotter dam Central District tot een 
unieke locatie in Europa. In het gebied is 
ruimte voor (her)ontwikkeling van onder meer 
kantoren, recre atieve en maatschappelijke 
voorzieningen en 1000 woningen: bij elkaar 
zo’n 550.00m2. 

Mixone
De programmatische invulling van de bebou-
wing en de openbare ruimte is gedefinieerd als 
het Mixone-concept, waarbij wordt gestreefd 
naar een transparante overgang tussen de 
openbare ruimte en laagdrempelige functies in 
de plinten. De mix van kantoren, woningen, 
horeca, klein schalige detailhandel, kunst en 
cultuur moet een verblijfsklimaat creëren, 
waarin werknemers, bezoekers en bewoners 
elkaar ontmoeten. Zowel startende onder-
nemers als multinationals kunnen zich er ves-
tigen en voor ‘het nieuwe werken’ zijn volop 
mogelijkheden. 

Om reizigers en bezoekers een gastvrije entree 
te bieden, is fors geïn vesteerd in de onder-
grondse infrastructuur. Doorgaand autoverkeer 
gaat door de Weenatunnel en onder het Kruis-
plein komen 760 parkeer plaatsen met een 
ondergrondse verbinding naar de Schouw burg-
pleingarage. De tram- en buslijnen zijn naar 
weerszijden van het station verplaatst. Voor het 
reizigersgemak heeft RandstadRail een ver-

binding met het Rotterdamse metronet in het 
nieuwe metrostation onder de treinter minal. 

Meerjarenplan 
De transformatie van het stationskwartier 
begon in 2006, maar het zal zeker nog tot 
2030 duren voordat het project is afgerond. 
Inmiddels zijn de grote infrastructurele bouw-
werken klaar (Weenatunnel, RandstadRail) of 
bijna klaar (Kruispleingarage, Rotterdam 
Centraal). De buitenruimte is deels opgeleverd 
(Weena), deels in uitvoering (Stationsplein, 
Kruisplein, Conradstraat), deels in werkvoor-
bereiding (Proveniersplein) of bijna klaar voor 
tijdelijke inrichting (Delftseplein). Woonwerkge-
bouw Calypso met 400 appartementen en 
10.000m2 kantoorvoorzieningen is ook opge-
leverd. De eerste fase van Weenapoint is in 
uitvoering en voor het Schiekadeblok is een 
traject voor haalbare ontwikkeling gestart. 
Daarnaast zijn de ruimtelijke kaders voor de 
gebiedsontwikkeling (gebiedsconcept, struc-
tuurvisie en MER-rapport, welstandsparagraaf) 
bestuurlijk vastgesteld en is de Vereniging RCD 
opgericht. 

Emmissiereductie
Rotterdam Central District is als een van de 
eerste, bestaande gebieden direct ook een 
pilot voor het keurmerk BREEAM-NL Gebied. 
De afgelopen jaren zijn al mooie resultaten 
behaald met het winnen van de Award voor 
Duurzame Architectuur voor Central Post en 
Central Plaza. Maar ook met de waterberging 
bovenop de Kruispleingarage, de zonnepa-
nelen op het dak van Rotterdam Centraal 
(grootste zonnedak van Europa), de duurzame 

renovatie van het monumentale Groothandels-
gebouw en het BREEAM-NL nieuwbouw-
certificaat van FIRST. Hiermee draagt Rotterdam 
Central District bij aan de emissiereductie van 
50 procent, die de stad Rotterdam in 2025 wil 
halen. 

Positief effect
De integrale gebiedsontwikkeling levert een 
bijdrage aan de doelstel lingen van de 
Stadsvisie Rotterdam 2030 om een sterke 
economie en een aantrekkelijke woonstad te 
creëren. De Rotterdammer geeft de binnenstad 
als geheel nu een 7,0. In 2011 was de tevreden-
heid van de bewoners van het stadscentrum 
over het woonklimaat 83 procent tegenover 76 
procent in 2008. Het aantal bezoekers groeide 
tussen 2010 en 2012 met 9 procent tot 582.000 
per week. Bovendien steeg het aantal hotel-
bedden in Rotterdam tussen 2008 en 2012 met 
23 procent, terwijl de landelijke trend 11 procent 
is. Ook het aantal hotelovernachtingen steeg 
met 23 procent. In 2012 kwamen 3,5 miljoen 
bezoekers naar de evenementen in de binnen-
stad. Het vestigingsklimaat voor nationale en 
internationale bedrijven is sterk verbeterd. Veel 
nieuwe bedrijven hebben zich al gevestigd.

17 NRP Gulden Feniks 2014

Inzender: Stadsontwikkeling Rotterdam - 
Afdeling Ruimte & Wonen
Mede-inzenders: Gemeente Rotterdam i.s.m. 
diverse partijen
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1. Het nieuwe poortgebouw, gebouwd op de 
fundamenten van het oorspronkelijke gebouw, 
is overzichtelijk en gastvrij. 2. Het oude 
poortgebouw is onoverzichtelijk voor bezoekers 
en portiers. 3. Het interieur van Gebouw HB in 
2003 met ouderwetse plafonds, vloerbedekking, 
kabelgoten en verlichting. 4. Het interieur van het 
gerenoveerde Gebouw HB heeft een moderne en 
industriële uitstraling.

2

4

3

1
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Inzender: Schipper Bosch 
Mede-inzenders: West 8 Urban Design & 
Landscape Architecture, OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen, Karbouw, Jan 
Piet van der Weele, Arjan Rutten, Wolter 
van Coeverden, Peter Wolbert, Gemeente 
Arnhem, De Kleef, NUON, 4Pet Recycling, 
AkzoNobel, Helianthos/HyET Solar, DNV 
KEMA, Nedstack, Colbond, Plato Wood, Teijin 
Aramid, Wepro en circa 20 andere op het 
park gevestigde bedrijven
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Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
De Amersfoortse projectontwikkelaar Schipper Bosch kocht in 2003 een verwaarloosd 

industriegebied van 43 hectare in de Kleefse Waard in Arnhem. Doel was een ideaal 

vestigingsklimaat en innovatief, economisch perspectief voor cleantech bedrijven creëren. 

Hiervoor dienden grond en gebouwen gerevitaliseerd en verduurzaamd te worden. Collectieve 

voorzieningen en branche-events bevorderen daarnaast de synergie en kennisdeling. 

Het uitgangspunt is om op het terrein van de 
voormalige AKU (Algemene Kunstzijde Unie, 
later AkzoNobel) een bruisende cleantech 
community te ontwikkelen, aan te moedigen 
en te faciliteren. Hiervoor is samenwerking 
gezocht met de gemeente Arnhem. Twintig 
bedrijven a¯omstig van AkzoNobel waren 
bij aankoop al op het terrein gevestigd. Het 
streven is bedrijven te verbinden, nieuwe 
bedrijven aan te laten sluiten en kennisdeling 
en synergie te bevorderen. 

Aanpak
De gebouwen op het terrein zijn grofweg 
opgedeeld in gebouwen met monumentale 
waarde, met economische waarde en zonder 
waarde. De gebouwen met monumentale 
waarde, ontworpen door AKU’s huisarchitect D. 
Masselink, worden met behoud van historisch 
karakter één voor één gerenoveerd. Gebouwen 
met economische waarde blijven staan en 
worden op den duur vervangen. Gebouwen 
zonder waarde gaan tegen de grond. Het 
terrein wordt niet opgedeeld in aparte kavels, 
maar krijgt een eenduidige, strakke en zakelijke 
uitstraling. 

Gemeenschapsgevoel
Tien gebouwen met monumentale waarde zijn 
opnieuw in gebruik genomen, waarvan er vijf 
zijn gerevitaliseerd en voldoen aan moderne 
kantooreisen. Alle gebouwen met economische 
waarde zijn inmiddels verhuurd en drie 
gebouwen zonder waarde zijn gesloopt. 
Verder zijn collectieve faciliteiten als 
parkmanagement met een centraal 
poortgebouw (2009), technische dienst en 
beveiliging gerealiseerd. Voorzieningen als 
het parkrestaurant (nog in aanbouw), gedeelde 

vergaderfaciliteiten, een evenementenhal 
en elektrische deelauto’s zijn bindende 
factoren die het gemeenschapsgevoel moeten 
vergroten en de samenwerking stimuleren.
Om nieuwe initiatieven op het gebied 
toekomstgericht ondernemen te ondersteunen 
is cleantech incubator de Greenhouse 
opgericht. Daarnaast organiseert het 
park maandelijkse masterclasses en een 
tweejaarlijkse Green Industry Event als vorm 
van netwerkmanagement. 

Excellent duurzaam
Bij de herontwikkeling van gebouwen 
met historische waarde worden duurzame 
materialen gebruikt, waaronder hydrothermisch 
veredeld hout. Bovendien streeft de 
ontwikkelaar bij de transformatie van Gebouw 
LB naar de duurzaamheidsprestatie BREEAM 
Excellent. Een bestaande fabrieksschoorsteen 
is behouden en als onderdeel van de 
klimmatinstallatie in gebruik: de natuurlijke 
trek zorgt voor ventilatie van het gebouw. 
Leegstaande gebouwen krijgen een tijdelijke 
bestemming en leegstaande hallen worden 
met weinig middelen bruikbaar en begaanbaar 
gemaakt voor publieke evenementen. 
Op termijn wordt de huidige energiecentrale 
(WKC) vervangen door een biomassa-
energiecentrale en komt er een eigen 
waterzuiveringsinstallatie. Het water uit de Rijn 
wordt op dit moment al gebruikt als koelwater 
en na gebruik schoon teruggeloosd. Ook 
is er samenwerking gezocht met de HAN 
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) om 
een proefveld voor het verduurzamen van 
woningen te starten. Het streven was om van 
het industriepark een eenduidig, zakelijk en 
strak gebied te maken, met behoud van het 

oorspronkelijke karakter. Het bestaande grid 
is bij de landschapsherinrichting gehandhaafd, 
maar zodanig ingericht dat een aaneengesloten 
gebied zonder kavelverdeling is ontstaan. 
Parkeerplaatsen zijn uit het grid gehaald en 
centraal ingericht, het netwerk van brede 
wegen is uitgebreid en versterkt en lanen 
kregen meer statuur door wandelpaden en 
extra bomen. Lantaarnpalen zijn verwijderd, 
zodat de nodige verlichting alleen van 
gebouwen en leidingbruggen komt. Om een 
wildgroei aan logo’s, materialen en borden 
te voorkomen, is er gekozen voor eenheid in 
signing. 

Groei
IPKW biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven in de clean technology dankzij 
de kwaliteit en uitstraling van gebouwen, de 
meerwaarde van parkmanagement en een 
eigen technische dienst en energievoorziening. 
Gemeenschappelijke faciliteiten en cleantech 
events vergroten de synergie en kennisdeling. 
Het aantal huurders is bijgevolg uitgebreid van 
20 naar 50 met in totaal 1.200 werknemers. 
Incubator de Greenhouse heeft tot nu toe 12 
startende bedrijven opgeleverd. De stimulering 
van elektrisch rijden via testritten met de 
deelauto, heeft mensen ertoe aangezet om zelf 
een elektrische auto aan te scha£en. 
De jury van NRP Gulden Feniks: ‘Een verouderd  
industrieplot voor één bedrijf herinrichten voor 
nieuwe, kleinschalige industriële gebruikers is 
bijzonder. (…) Dit is duurzaamheid in de ware 
zin van het woord.’
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BIJVANK NOORD DE BARONIE
Bij de herstructurering van Bijvank Noord in Enschede, een typische 
woonwijk uit eind jaren zestig, is vooral ingezet op vernieuwing van de 
fysieke aspecten van de wijk met als doel woningdi£erentiatie, betere 
verkeersontsluiting onder meer van de school, lagere woningdichtheid, 
hogere groenkwaliteit, behoud unieke brinkstructuur en verfrissende, 
samenhangende architectuur. Maar di£erentiatie in het huisaanbod is 
niet de enige oplossing voor de sociale problematiek in de wijk. Het 
gaat om de opbouw en structuur van de hele wijk, in fysieke en sociale 
zin. Daarbij is gekeken naar bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, 
vitaliteit, veiligheid, voorzieningenniveau, sociale en fysieke infrastructuur, 
woonklimaat, lokale economie etc. Dit leidde tot een samenhangende 
aanpak met inbreng van bewoners en betrokkenen. De herstructurering 
wordt uitgevoerd in drie deelplannen, waarvan het eerste is gerealiseerd. 
Daarvan zijn 26 tot passie±uizen omgebouwde hobbykamerwoningen 
bekroond met de PassiefBouwen Award 2013.
Inzender: Woningstichting Domijn 
Mede-inzenders: Bewonerscommissie Bijvank Noord, Sandra 
van Assen Stedenbouw, MAS architectuur, Erik Overdiep 
Landschapsontwerp, Gemeente Enschede

De oude cacao- en chocoladefabriek Baronie vormt tegenwoordig het hart 
van GrootBaronie, een grootschalig, stedelijk herontwikkelings gebied in 
Alphen aan den Rijn. Het authentieke gebouw is gerestaureerd tot casco-
werkruimten op de verdiepingen en casco-winkelruimten in de plint en 
kelder. Alle niet-originele uitbreidingen zijn gesloopt en belen dende per-
celen aangekocht. Zo ontstond ruimte voor nieuwbouw van een woon-
winkelgebouw met winkels in de plint, een parkeergarage en 6 woonwerk-
lofts op het dak; een kleiner woonwinkelgebouw met 32 appartementen en 
parkeerplaatsen; een woongebouw met 74 levens loopbestendige appar-
tementen op een half verdiepte garage. Inmiddels zijn veel winkels, 
woningen en werkruimten verhuurd. De openbare ruimte is ingericht voor 
voetgangers: een intieme winkelpassage en voetgangersstraat komen uit 
op een plein. Met een vegetatiedak, groene gevels, dak met fotovoltaïsche 
cellen en warmtepompen met warmte-koudeopslag is GrootBaronie in 
meerdere opzichten een duurzame ontwikkeling.
Inzender: S2 architecten 
Mede-inzenders: Green Real Estate, Kondor Wessels, IBB Kondor, 
Ymere Ontwikkeling, Portaal, VdVorm Engineering, Maat, Progam, 
Vastgoed Rekenkamer, VLUGP stedenbouw en landschap
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PLAN DE GRIEND KOP VAN DE MUNTEL
Plan de Griend omvat de herbestemming van een vrijgekomen 
bedrijventerrein, grenzend aan de lintvormige dorpskern van Schalkwijk, 
gemeente Houten. De kavel ligt bij het onbeschermde, maar voor de 
bewoners van Schalkwijk waardevolle natuurgebied De Griend. Er is een 
lokale, biologische tuin waar workshops worden gegeven en in het bosje 
worden rondleidingen georganiseerd. Het plan diende te voorkomen 
dat de kavel tussen de historische dijk en het spoor volledig zou worden 
bebouwd. Daarnaast heeft Schalkwijk te kampen met het wegtrekken 
van jongeren door het ontbreken van betaalbare starterswoningen. 
Het gerealiseerde plan omvat drie vrijstaande woningen, tien 
starterswoningen en een winkel voor biologische tuinproducten. Terwijl 
starterswoningen vaak worden gekenmerkt door goedkope materialen, 
weinig ramen en standaard detaillering, zijn de tien woningen in 
De Griend onder budget gebouwd met duurzame materialen, rijke 
detaillering en extra pv-cellen. Hierdoor lag het EPC lager (0,38) dan de 
geldende norm. Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. 
Inzender: Beuving Martensen Architecten 
Mede-inzenders: Van der Gun Beheer, Bouwbedrijf JP Van Eesteren, 
Timax, Wol� Akoestiek, Bartels Ingenieursbureau

De Muntel is een van de eerste stedelijke uitbreidingen van 
’s-Hertogenbosch. Vanwege de gave stedenbouwkundige structuur en 
jaren dertig architectuur is het gezicht van de gehele wijk aangewezen 
als Rijksmonument. Op de kop van de wijk, aan een van de belangrijkste 
toegangswegen naar het centrum, is een uitgewoond woonblok vervangen 
door nieuwbouw. Het beschermde stadsgezicht eist behoud van bouwmassa, 
materiaalgebruik en detaillering. Tegelijk wenst de woningbouwvereniging 
een gelijk aantal woningen, met grotere woonoppervlaktes, bergingen en de 
mogelijkheid tot parkeren op het eigen, krappe terrein. Deze paradox vormde 
de grootste uitdaging in het ontwerpproces. Uitgebreide analyse leverde een 
sculpturale bouwblokcompositie met uitgesproken metselwerkdetailleringen 
op, die schaalvergroting mogelijk maakt. Het ontwerp bevat een mix van 
koop- en huurwoningen, grondgebonden woningen, lofts, kleine en grote 
appartementen, woonwerkateliers en commerciële ruimtes. Het resultaat is 
een prettige woonomgeving en een mooie, stedelijke entree tot het historisch 
centrum.
Inzender: Hilberinkbosch architecten 
Mede-inzenders: Zayaz Projecten, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, 
Goudstikker-de Vries, Skippon
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PAVILJOEN POP TRANSVAAL MIDDEN
Paviljoen pOp is een tijdelijk gebouw op het Westplein in Utrecht. De plek 
vormt een steppingstone tussen de wijk Lombok en het stationsgebied, 
die aan de vooravond staan van grote veranderingen en renovatie. Het 
initiatief biedt het grote verkeersplein in de periode van werkzaamheden 
en transitie een markeringspunt en verblijfplaats. Om het tijdelijke karakter 
van het paviljoen uit te drukken lijkt het ontwerp een open tent, waar 
binnen en buiten elkaar voortdurend beïnvloeden, met een kunstzinnige en 
innovatieve uitstraling. Het gebouwtje is toegankelijk voor voorbijgangers 
en biedt bescherming en beslotenheid in de drukke omgeving. Binnen 
bestaat het paviljoen uit een zeshoekige ruimte. Hierin bevinden zich een 
groepsruimte voor maximaal veertig personen, ontvangst- en informatiebalie, 
keukeneiland, expositiewand, toilet en berging. Sinds de opening is het 
gebouw gebruikt voor sessies met bewonersgroepen, vergaderingen, 
culturele avondprogramma’s, netwerkbijeenkomsten en een Repair Café.
Inzender: Edda architectuur 
Mede-inzenders: Stichting Maanzaad, vof de Bouwmaat, Rien Sprenger, 
Roeland Jansen, Pieter van Maanen, Ishak Önen, Stichting Paviljoen 
pOp, Loplop, Rosa Ensemble, Tafelboom, De Proefplaats, Repair Café 
Utrecht

Transvaal is een volkswijk ten zuidwesten van het centrum van Den 
Haag, gebouwd tussen 1900 en 1935. Eerder was de wijk aangewezen 
als een van de vier Haagse Krachtwijken. De wijk had een hoog 
werkloosheidspercentage, was vervuild en verpauperd. Onder meer 
de eenzijdige woningvoorraad, voornamelijk kleine en gehorige 
appartementen, bedreigde de wijk. Maar ook op andere gebieden was 
Transvaal toe aan vernieuwing; zo waren er nauwelijks groenvoorzieningen 
en speeltuinen. In 2004 werd besloten tot het ambitieuze Wijkplan 
Transvaal. Uitgangspunten bij de aanpak waren verbetering van woon- en 
lee¯limaat, sterke punten versterken en een grotere aantrekkelijkheid 
voor een grotere groep bewoners. In 2013 is Transvaal Midden opgeleverd 
met 243 sociale huurwoningen, waarvan 54 seniorenwoningen, 391 
koopwoningen, 289 vrijesectorhuurwoningen, waarvan 72 renovatie, 250 
extra gebouwde parkeerplaatsen, 12 bedrijfsruimten en 35.000 vierkante 
meter heringerichte openbare ruimte. Hiermee is een gedi£erentieerde en 
vernieuwde wijk ontstaan die nieuwe en verschillende doelgroepen trekt.
Inzender: Staedion 
Mede-inzender: BOT/BTZ, Gemeente Den Haag, ERA Contour, Syntrus 
Achmea, Dexa Groep
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VECHTZOOM VOGELWIJK
Het project Vechtzoom omvat 640 sociale huurwoningen en 64 garages in 
de Utrechtse wijk Overvecht: identieke portiekwoningen in 18 lage flats in 
de Vechtzoom, uit de periode 1963-1964. De flats zijn ruim en licht met 
goede plattegronden, liggend in een groen opgezette omgeving met 
voldoende buurtvoorzieningen. Ondanks deze basiskwaliteiten, ging de 
lee°aarheid in de wijk snel achteruit en was de waardering laag en da-
lende. Doelstelling van het project is deze neergaande trend te keren door 
een integrale gebiedsaanpak. Dit betekent een duurzame renovatie van 
vastgoed, transformatie of herontwikkeling van openbare ruimte en wijk-
winkelcentrum evenals een fysiek-sociale aanpak van de lee°aar heid. 
Behalve renovatie van interieur en buitenschil zijn de woningen verduur-
zaamd door lokale energieopwekking en is er een CO2-reductie van 62% 
gerealiseerd. Daarnaast is de sociale huurbestemming terug gebracht naar 
40%, zijn er studentenwoningen, een school en theater gekomen. 
Inzender: Mitros 
Mede-inzenders: Gemeente Utrecht, De Nijl Architecten,  Beata Franso, 
Rutges Vernieuwt, Bewonerscommissie Borevi-ja, LBP Insight, ABT, 
AMOS, Van Dijk Milieutechniek, Provincie Utrecht, GGD, Careijn, Politie 
Utrecht

In de Vogelwijk in Lisse zijn 218 woningen gerenoveerd. De woningen zijn 
eind jaren zestig in vijf carrévormige bouwblokken gerealiseerd. Op hoofd-
lijnen betreft de aanpak de renovatie van vijf verschillende woningtypes. 
Uitgangspunt was om de gehele Vogelwijk in één bouwstroom te renoveren. 
Per woningtype is een specifieke aanpak uitgewerkt, afgestemd op de staat 
van de verschillende woningtypes. Naast de opwaardering van de schil (kap-, 
gevel- en kozijnenvervanging) hadden de huurders de keuze om tegen 
huurverhoging badkamer, keuken en toilet te verbeteren of te verplaatsen. 
Ook de zolders kon worden geoptimaliseerd naar verblijfsruimte met vaste 
trap. Waar nodig werden gevels en vloeren geïsoleerd. De gehele renovatie 
had een snelle doorlooptijd en kon in bewoonde toestand worden uitge-
voerd. Naast geriefverbetering voor de huurders, is de winst voor de woning-
corporatie dat de levensduur van de woningen met 35 jaar is verlengd en dat 
ze voldoen aan de huidige energie-eisen. Alle woningen zijn nu voorzien van 
een groen energielabel. 
Inzender: Coen Hagedoorn Bouwgroep 
Mede-inzenders: Stek Wonen, Hooyschuur architecten, Coen 
Hagedoorn Bouwgroep, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek, 
A.T. Brands Konstruktief Adviseur

Afbeeldingen

gerenoveerde woonblokken - aanzicht

oorspronkelijke woonblokken - aanzicht

Afbeeldingen

gerenoveerde woonblokken - aanzicht

oorspronkelijke woonblokken - aanzicht

Afbeeldingen

Nieuwe situatie Vogelwijk 1

Oorspronkelijke situatie Vogelwijk 1

Afbeeldingen

Nieuwe situatie Vogelwijk 1

Oorspronkelijke situatie Vogelwijk 1
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‘De omgeving 
bepaalt de 

opgave’
Droomfabriek Studio Roosegaarde
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Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (1979) is booming. Wars van 
wijzende vingers, duidt hij speciaal voor NRP Gulden Feniks de rollen en 
ontwikkelingen in de vastgoedsector.

Wat is de stand van het land volgens jou? 
“We leven in Nederland onder zeeniveau: heel veel van de technische 
inzichten die we nodig hebben, zijn er al. We mogen het alleen omhoog 
trekken, naar een interactieve en duurzame inzet van die technieken. Als 
Studio Roosegaarde – en ik als kunstenaar – houden we ons bezig met 
de vraag: hoe ziet ons landschap eruit? Ik wil ons culturele en lokale 
erfgoed koppelen aan een nieuwe energie. Als Rijkswaterstaat besluit 
langs de wegen verlichting uit te zetten uit bezuinigingsoverwegingen, 
dan wil ik reageren. En alles wat ik maak, moet met je meeleven. Het 
moet notie nemen van de natuur.” 

Hoe dan?
“In de bouwwereld ligt de focus vaak op prijs en kilometers maken. Mijn 
wereld is er veeleer een van millimeters; daar ontstaan de grote veran-
deringen. In plaats van te kijken naar hoe het minder kan – denkend 
vanuit beperkte middelen – moeten we ons focussen op hoe er juist 
meer kan. Als Heijmans tijdens de ontwikkeling van Smart Highway was 
uitgegaan van de prijs van de verf, waren we nergens gekomen. Je moet 
samen het proces in durven gaan en samen onderzoeken en ontwikkelen 
welk antwoord het beste is op een vraag die veel groter is dan een 
product. Het mooie aan zo’n proces is dat er veel trots vrijkomt en dat is 
een geweldige stuwende kracht.”

Wat is daarvoor nodig?
“Een goede CEO is essentieel voor hoe innovatief een bedrijf gaat 
opereren. Een bedrijf moet voelen dat er waarde valt toe te voegen en 
zich afvragen wat innovaties in essentie betekenen. Vaak moet daar van 
buitenaf een impuls voor zijn. We kunnen bijvoorbeeld leren van andere 
industrieën, zoals de auto-industrie. Waarom zou je je focussen op een 
auto? Het gaat niet om dat product, maar om mobiliteit. Het gaat niet om 
een gebouw, maar om hoe we leven.” 

Hoe sla je een brug tussen waar we vandaan komen en 
waar het naartoe moet?
“Als je kijkt naar de vastgoedsector, dan was de manie van geld-geld-geld 
die er decennia lang heerste natuurlijk bizar. Ik ben 34, dus ik weet niet 
precies hoe het in die jaren is gegaan. Maar ik weet wel dat het ging over 
geld, over return on investment (ROI), over het individu. Het collectief 
miste; waar was ineens het hele hippie-provo-verhaal gebleven? Het feit 
dat geld domineerde, heeft ons mooie Nederland zo saai gemaakt. Op 
een raar soort manier is onze fysieke wereld saaier geworden, gene-

rieker. De interactieve, virtuele wereld is veel groter. Hoe Nederland er nu 
uitziet en vastzit, dat vind ik heftig. Ons landschap is onze cultuur, dat 
moeten we koesteren en gebruiken om het verschil te maken. De huidige 
leegstand biedt de kans om daar een enorme slag in te slaan.” 

Hoe doen we dat? 
“Een nieuwe manier van zakendoen is een voorwaarde van deze tijd. 
Daarbij is de ROI niet meteen duidelijk, dat moet je simpelweg accep-
teren. Verzetten heeft geen zin. En ja, coalities vormen is moeilijk, omdat 
iedereen het lastig vindt om de controle los te laten. We weten nog niet 
zo goed wat het precies betekent om ergens samen verantwoordelijk 
voor te zijn. Maar werken vanuit liefde voor vakmanschap is een 
noodzaak, geen luxe. Het is de consequentie van echt samen een traject 
ingaan: je voegt gaandeweg allemaal waarde toe, op allerlei gebieden. 
Niet alleen technisch moet het slim zijn, ook op sociaal en economisch 
gebied daag je elkaar tot het uiterste uit. Er is lef voor nodig om alles aan 
elkaar te koppelen. Het draait allemaal om de juiste mindset. In alle 
eerlijkheid is het basisprincipe eenvoudig: je moet investeren in twintig 
ideeën om tot één succes te komen. Maar die twintig ideeën dragen ook 
op zichzelf al veel waarde in zich. De kennis die je opdoet in project twee, 
blijkt zomaar antwoord te geven op een dilemma in project acht.” 
 
Hoe breng je degenen die dat nog niet hebben 
begrepen in beweging?
“Entrepreneurs moeten nu eenmaal met iets nieuws komen, wat is anders 
hun bestaansrecht? De noodzaak van nieuwe uitgangspunten is wat mij 
betreft een vanzelfsprekendheid. We moeten onze vraagstukken veel 
integraler benaderen. Wat als je niet alleen investeert in gezondheids-
zorg, maar het geld gebruikt om een gezond landschap te maken? Geen 
pleisters op lelijke wonden, maar betere voorwaarden creëren. Nieuwe 
soorten partijen staan op om dat te realiseren, Smart Cities hebben de 
toekomst. Plekken die menselijker worden en waar innovaties geen 
corporate producten zijn, maar die de mens als uitgangspunt nemen.”

Welke voorwaarden vereist dat? 
“De omgeving bepaalt de opgave. De overheid moet daar de regelgeving 
op aanpassen, maar ook de creatieve industrie moet over zijn grenzen 
heen kijken. Je leert alleen van elkaar als je je eigen gelijk durft los te 
laten. Geloof me: een goede balans tussen soft en hard capital gaat je 
redding zijn. In China proberen ze nieuwe ontwikkelingen in zones uit. We 
zijn daar bijvoorbeeld bezig een smogvrije, no-tech zone te creëren. Dat 
is een veel radicalere innovatie dan je ooit op basis van een factsheet of 
powerpoint kunt bereiken. Dus, overheden en bedrijven: maak ruimte vrij 
om te doen, om te proberen, om te zien wat er gebeurt. Van de burger 
mag ook veel verwacht worden. Die moet geïnformeerd zijn en eisen 

“Het landschap van de toekomst draait om zaken als gezondheid, voedsel, mode, energie. 

Steden worden organischer, kunnen makkelijker meegroeien met wat er is en hoe zich 

dat beweegt. Biomimicry is interessant, omdat er zo ontzettend veel te leren valt van de 

natuur. Die heeft er tenslotte al een paar miljoen jaar R&D opzitten. In de natuur bestaat 

afval niet. Hállo, circulaire economie.” 
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stellen. Een huis dat niet energieneutraal is, dat moet niemand meer 
willen. Dan wordt het vanzelf de nieuwe standaard.”  

De sky is geen limit meer; welke obstakels zie je wel? 
“Natuurlijk zijn er hobbels te nemen. De crisis dwingt ons creatief te zijn. 
Kijk, er is altijd wel een reden om iets niet te doen, maar dat is totaal 
oninteressant om te bekijken. Er is hard op de resetknop gedrukt en 
eigenlijk is dat een zegen. Het macabere van het niet-weten, dat is juist 
het leuke aan nu. Of ik aanbevelingen of opdrachten heb? Ik ben daar 
geen fan van, omdat het al snel lijkt alsof vooral anderen aangesproken 
moeten worden, terwijl we allemáál aan de beurt zijn. Niet teveel wijzen 
en bekritiseren, maar vooral jezelf ontzettend pushen.” 

Wat beweegt jou en hoe breng je anderen in beweging?
“Ik vind het heel leuk om werelden te infiltreren, ook in de bouw. Ik verbaas 
me over van alles. Over wat we krijgen aangeboden en waar we genoegen 
mee nemen. Als je voor een paar ton een huis koopt, krijg je het nota bene 
casco opgeleverd! Geen vloer erin, geen energie, niets! Vind je het raar dat 
de jonge generatie dan liever blijft huren? Vergelijk dat eens met een auto, 
hoe compleet die is en wat je ervan zou vinden als dat anders zou zijn. De 
situatie op de huizenmarkt is totaal vervreemd van de werkelijkheid. Voor 
bouwers betekent het dat zij hun eigen meerwaarde moeten vinden. Je 
verandert van uitvoerder naar mee doener. Je kunt bestaansrecht willen 
hebben, maar dan moet je eerst met tastbaar resultaat komen. En wij – de 
bewoners en gebruikers – moeten meer vragen stellen en hardere eisen 
stellen, anders blijft het onder de maat.” 

Waarin onderscheidt Nederland zich?
“De kracht van Nederland is dat we eigenzinnig en kritisch zijn en humor 
hebben. Maar dan moet je die kennis en creativiteit wel toepassen, 
anders worden we een best wel lelijk openluchtmuseum. Een valkuil van 

Nederland is dat we te snel blijven hangen in ‘ja-maar’. Sneller dan ergens 
anders, bedoel ik. Die stroperigheid maakt het soms lastig, maar is wel de 
moeite waard om doorheen te bijten.” 

Waardoor wordt die stroperigheid volgens jou vooral 
veroorzaakt?
“We gaan in Nederland nog teveel uit van het idee dat product design 
begrensd wordt door functionele beperkingen op het gebied van bere-
keningen, materialen en logica, maar dat de acceptatie ervan voor-
namelijk beperkt wordt door de bereidheid van de maatschappij. Het idee 
dat wij als samenleving nog niet klaar zijn om iets radicaal nieuws te 
adopteren, daar gaan ontwikkelaars nog te vaak in mee, ondanks alle 
goede wil. Terwijl: vooruit willen, vraagt iets van ons allemaal. Van 
kunstenaars en ontwerpers, van de overheid, van het bedrijfsleven en 
van de burger. Kortom: van jou en van mij, niemand uitgezonderd. Door 
met elkaar te pingpongen, zetten we stappen voorwaarts. Eerst de 
stappen van een ander afwachten, brengt ons nergens.” 

Wie zie jij als de voorlopers?
“Het is een nieuwe tijd. Een nieuwe generatie moet nu gaan doen. Laten 
we een voorbeeld nemen aan de Bert Dirrixen van deze wereld, aan 
Heijmans en aan corporaties als Ymere en Trudo. Aan Schiphol, de TU 
Delft en aan burgemeesters als Van der Laan en Van Gijzel. Die begrijpen 
allemaal de meerwaarde van ‘specials’. Zij zijn niet bevooroordeeld door 
wat er is, maar benieuwd naar wat gaat komen. Ze durven hun nek uit te 
steken. Jij moet de volgende willen zijn om dat te doen.”
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Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (1979) is internationaal 
vermaard om zijn social designs, die de relatie tussen mens, technologie 
en ruimte verkennen. Studio Roosegaarde is het laboratorium van 
waaruit een team van ontwerpers en ingenieurs werken, met kantoren 
in Nederland en Shanghai. 

“Studio Roosegaarde zie ik als een droomfabriek. Als ik wil dat mijn 
dromen kunnen aarden, is er tijd, geld en energie nodig. Ik combineer 
het kunstenaarschap met technologie en ondernemerschap. Dat zie 
ik niet per se als gescheiden disciplines: Michelangelo had ook iets 
anders gemaakt als hij 3D-techniek tot zijn beschikking had gehad. Wat 
wij nú tot onze beschikking hebben, mogen we niet laten liggen. Ik wil 
niet decoreren, maar hervormen en dat moeten we met z’n allen doen. 
Ik ben een autonoom denker en maker, maar ik kan niets alleen. Mijn 
valkuil is dat ik zelf ook een controlfreak ben, ik heb soms het geduld 
niet om iets aan anderen over te laten. Toch moet ook ik dat doen om 
te blijven groeien, als mens, als kunstenaar en als bedrijf.”

Roosegaarde’s projecten variëren van mode tot architectuur tot 
interactieve ontwerpen. De verbinding maken tussen ideologie en 
technologie resulteert in wat hij zelf noemt ‘techno poëzie’. Daan 
Roosegaarde staat als creatieve kwartiermaker in de GOOD 100 en 
won prijzen als de Accenture Innovation Award, INDEX Award, World 
Technology Award, Charlotte Köhler Award, twee Dutch Design Awards, 
en China's Most Successful Design Award.  
 STUDIOROOSEGAARDE.NET
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TRANS
FORMATIE

  
DE STUDIO (GAK-GEBOUW)

NEDINSCO

Transformatie is de categorie van panden  
die een geheel nieuwe toekomst hebben  

gekregen door verandering van hun  
oorspronkelijke functie in een  

nieuwe functie.

  

CULTUURCENTRUM ENERGIEHUIS
(DORDRECHT)
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CULTUUR-
CENTRUM 

ENERGIEHUIS 
In een oude elektriciteitscentrale uit begin 1900 vestigde de gemeente Dordrecht 

afgelopen jaar een centrum voor podiumkunsten voor bestaande cultuurinstellingen. Zes 

imposante energiehallen zijn met behoud van de originele details getransformeerd tot 

moderne concert- en theaterzalen, ateliers, vergader- en loungeruimten en een grand 

café. De belangrijkste ingreep is een met glasdaken afgedekte verkeersstraat over de volle 

lengte van het complex. 
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1. De oorspronkelijke situatie in Ketelhal 2.  
2. De oorspronkelijke situatie in Machinehal 3.  
3. Bezoekers worden in alle verkeersruimten 
geleid door de oude fabrieksmuren. 4. De belang-
rijkste architectonische ingreep is de ‘snede’, een 
met glasdaken afgedekte verkeersstraat over de 
volle lengte van het honderd meter lange com-
plex. 5. De theatertechniek is zeer innovatief. 
Historische loopkatten zijn getransformeerd tot 
verrijdbare lichtbruggen en tribunes zijn in-
schuiªaar, verrijdbaar en in verschillende toneel-
opstellingen op te bouwen. 
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Ketel 2 met doorzicht naar 
Grand Café Kothinsky
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Het gebied Stadswerven, met de molen en het 
Energiehuis als overblijfselen uit de industriële 
periode van begin 20e eeuw, ligt tegen de 
oude binnenstad van Dordrecht. In dit ont-
wikkelingsgebied vestigde de Gemeente 
Dordrecht in de voormalige elektriciteits-
centrale een bundeling van bestaande 
cultuurinstellingen, waaronder schouwburg 
Kunstmin, cultuurcentrum ToBe, muziektheater 
Hollands Diep en poppodium Bibelot. De 
synergie tussen de gebruikers, multifunctio-
naliteit van de ruimten en laagdrempeligheid 
resulteert in een nieuwe manier van kunst en 
cultuur beleven, maken en leren. 

De snede
Het gebouw bestaat uit 3 x 2 fabriekshallen. 
Elk duo bestaat uit een ketel- en een machine-
hal en is steeds een maatje groter dan hun 
voorgangers. De belangrijkste architecto-
nische ingreep van TenBrasWestinga is de 
‘snede’: een met glasdaken afgedekte ver-
keers straat over de volle lengte van het 
honderd meter lange complex. De snede 
doorsnijdt en verbindt de drie bouwstijlen van 
het complex, bepaalt de oriëntering, brengt 
daglicht in het hart en is ingericht met casca-
detrappen die het publiek naar de theater- en 
popzalen voert. Die zalen zijn direct onder de 
hoge dakspanten gelegen om het publiek 
indringend de schoonheid te laten ervaren van 
ruim een halve eeuw ingenieurskunst. Met 
nieuwe markante entrees aan de buitenzijde 
laat de snede zich zien aan twee zijden van 
het complex. 

Multifunctioneel
De kleinste hallen in het oudste deel zijn 
gestript. In de ene zit een muziekzaal, in de 

andere het cultuurcafé. Beide ruimten zijn te 
schakelen tot één grote zaal voor evene-
menten en festivals. In het middendeel zijn 
cursusruimten en een theaterzaal gereali-
seerd. De grootste en laatst gebouwde hallen 
zijn getransformeerd tot popzalen en een 
bijzondere locatie-theaterzaal voor meerdere 
gebruikers. Door de multifunctionaliteit van het 
gebouw is alle theatertechniek zeer innovatief 
te noemen. Historische loopkatten zijn ge-
transformeerd tot verrijdbare lichtbruggen en 
tribunes zijn niet alleen inschui°aar en ver-
rijdbaar, maar ook in verschillende toneel-
opstellingen op te bouwen.

Historische wanden
Het ‘inbouwpakket’ van lokalen en oefen-
ruimten is vrijgehouden van de historische 
wanden, waarlangs nu gangen lopen. 
Bezoekers worden dus in alle verkeersruimten 
geleid door de oude fabrieksmuren. Elke wand 
vertelt een verhaal over het verleden van het 
gebouw. Gecombineerd met de robuuste 
architectuur in de snede en grootschalige, 
stalen glaspuien komt het historische gebouw 
weer tot zijn recht. De verlichting is naast 
functioneel ook gericht op bestaande fabrieks-
wanden en constructies.

Hergebruik
De bestaande bouwkundige structuur van 
gevels, bouwmuren en staalconstructie is 
volledig hergebruikt en als uitgangspunt 
opgenomen in het ontwerp. Zo draagt de 
staalconstructie van voormalige stoomketels 
nu de vloer van de kleine popzaal. 

Geluidwerende wandpakketten met isolatie 
voor de doos-in-doosconstructies zijn op 

gangbreedte afstand van de originele buiten-
gevels geplaatst. De oorspronkelijke buiten-
gevel, de gang en de nieuwe geluidsisole-
rende binnenwand werken samen als spouw - 
gevel. De binnenwanden zijn voorzien van een 
onderhoudsvrije, krasvaste cementstuclaag, 
die voor egalisatie en afwerking zorgt. 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van een zeer 
economische staalconstructie met duurzame, 
houten vloeren. Lewisconstructies besparen 
het gewicht op de bestaande houten palen-
fundering. Een gedecentraliseerde klimaat-
installatie is alleen bij vraag in gebruik en alle 
verlichting werkt op aanwezigheidsdetectie.

Spinn-off
De oude elektriciteitscentrale bruist weer van 
de energie met muziek, theater, dans, kunst & 
design, eten en drinken, festivals, concerten, 
debatten, cursussen en kinderactiviteiten. Het 
Energiehuis staat van ’s ochtends vroeg tot 
laat in de avond ter beschikking aan profes-
sionals en amateurs. De locatie leent zich ook 
uitstekend voor bedrijfspresentaties, conferen-
ties, recepties, workshops en festivals. Alle 
ruimten zijn apart of in combinatie met andere 
zalen te huur. 
Het succes van het Energiehuis heeft geleid 
tot initiatieven voor meer cultuur in de directe 
omgeving: op het tegenoverliggende terrein 
zijn plannen voor een filmhuis en bioscoop. 
Ook de (project)ontwikkeling van de directe 
omgeving, Stadswerven Zuid, leunt sterk op 
de aanwezigheid van het nieuwe kunst- en 
cultuurcentrum. 

De jury van NRP Gulden Feniks roemt het 
maatschappelijk belang en de impact van het 
Energiehuis: ‘Dit project is in veel opzichten 
een voorbeeld voor de rest van Nederland. 
Het toont lef en inzicht.’ 
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Inzender: TenBrasWestinga
Mede-inzenders: Gemeente Dordrecht, IMD, 
Royal HaskoningDHV, Scena, Bouwbedrijf 
Van Wijnen
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In tegenstelling tot het 
exterieur, konden in het 
interieur de oorspronkelijke 
textuur en patina behouden 
blijven. Aan de hand van 
een even uitgebreid als 
minutieus kleurenonderzoek 
is de authentieke Bauhaus-
kleurstelling door het gebouw 
heen teruggebracht.

De aantasting van het 
beton door zwavelzuur uit 
de voormalige accufabriek 

vormde een groot probleem. 
Omdat de binnenkant 

vol zat met interessante 
details, werd besloten de 

buitengevel te voorzien van 
een waterkerende laag en 

buitengevelisolatie.

Kenmerkend aan de oorspronkelijke 
fabrieksopzet is de chronologie 

van bouwdelen. De karakteristieke 
‘slingerfiguur’ eindigt met de 
markante periscooptoren en 

de losstaande machinehal. Dit 
ensemble van ‘Bau’-delen is 

opnieuw tot uitdrukking gekomen, 
nadat alle aanbouwen van het 

aaneengegroeide conglomeraat 
waren gesloopt.
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NEDINSCO
De fabriek van de Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) behoort tot de meest 

prominente gebouwen van Venlo. Het complex – een ontwerp van Bauhaus-architect Hans 

Schlag, opgetrokken uit beton, staal en glas – was rijp voor de sloop. In plaats daarvan is de 

fabriek getransformeerd in een woon-werkgebouw met appartementen, kantoorruimten en 

mediastudio’s. De oorspronkelijke, zakelijke bouwstijl en karakteristieke details zijn daarbij 

zorgvuldig hersteld en behouden. Uit het juryrapport: ‘Fantastisch gedaan. Een enorm 

compliment voor diederendirrix architecten.’ 

De fabriek is van oorsprong een complex voor 
fabricage van periscopen, verrekijkers en 
afstandsmeters van Carl Zeiss. In de periode 
1920-1930 is het complex naar een ontwerp 
van Hans Schlag gebouwd in vijf bouwdelen, 
inclusief de zogenaamde periscooptoren en 
de transparante machinehal. Na vertrek van de 
instrumentenfabriek, was accufabriek Centurion 
erin gevestigd. Vanaf 2006 stond het zwaar 
verwaarloosde complex leeg. In 2009 heeft 
diederendirrix een restauratieplan opgesteld. 

Bau-delen
Kenmerkend aan de oorspronkelijke fabrieks opzet 
is de chronologie van bouwdelen. De ka rak-
teristieke ‘slingerfiguur’ eindigt met de mar kante 
periscooptoren en de losstaande machine hal. Dit 
ensemble van ‘Bau’-delen is opnieuw tot uitdruk-
king gekomen, nadat alle aanbouwen van het 
aaneengegroeide con glomeraat waren ge sloopt. 
De transparante toren diende oorspronke lijk voor 
het ijken van periscopen op kerktorens in de 
omgeving. Diverse karakteristieke elementen, 
zoals hijsinstallatie en laaddeuren, zijn terugge-
bracht om de Bauhaus-stijl en de unieke functie 
waar voor het gebouw ooit is neergezet te be-
nadrukken. De originele, stalen kozijnen in de 
toren zijn hersteld en de raambomen waar nodig 
opnieuw gemaakt.

Een groot probleem vormde de aantasting van 
het beton door zwavelzuur uit de voormalige 
accufabriek. Omdat de binnenkant vol zat 
met interessante details, werd besloten de 
buitengevel te voorzien van een waterkerende 

laag en buitengevelisolatie. Geen sincure, 
want de gevels waren, met een grote ver-
scheidenheid aan plastiek, materialen en 
constructies, verre van egaal. In de detaillering 
is zeer consciëntieus de geschiedenis van het 
monument gerespecteerd en waar mogelijk 
leesbaar gehouden. Zo is in de neggekanten 
ultradun, hoogwaardig isolatiemateriaal toe-
gepast om de bestaande kozijnbreedtes en 
gevelverhoudingen te behouden. 

Constructieve uitdaging
Na het herstel van het casco en de sloop van 
de aanbouwen is de herbouw gestart in februari 
2012. Om historische details zo veel mogelijk 
zichtbaar te houden, zijn vloerconstructies alleen 
aan de bovenzijde versterkt en geïsoleerd. 
De diverse ‘oorspronkelijke’ uitbreidingen en 
verbouwingen vormden een constructieve 
uitdaging om de noodzakelijke versterkingen 
te bepalen. Een deel van de woningen is 
gerealiseerd in een bouwdeel dat voorheen 
op een dakvloer was gebouwd. Hier is geko-
zen voor een staalconstructie bovenop de 
betonvloer, gecombineerd met vloerverwarming, 
geluidisolatie en leidingen, aangevuld met 
speciale EPS-blokken en Betopor. 

In tegenstelling tot het exterieur, konden in het 
interieur de oorspronkelijke textuur en patina 
behouden blijven. Aan de hand van een even 
uitgebreid als minutieus kleurenonderzoek is 
de authentieke Bauhaus-kleurstelling door het 
gebouw heen teruggebracht. 

In mei 2013 werd het monument opgeleverd. Het 
getransformeerde Nedinsco bestaat groten - 
deels uit vier bouwlagen en heeft een oppervlak 
van 10.000 m2. De begane grond is onderdeel 
van het naastgelegen, in aanbouw zijnde stads-
kantoor van de gemeente Venlo. Daarnaast is in 
de fabriek een aantal mediabedrijven gevestigd, 
waaronder Omroep Venlo, de regionale omroep 
L1 en Mediacreations, inclusief televisie- en 
radiostudio’s. Ook zijn er 27 appartementen in het 
sociale huursegment gerealiseerd. Op 36 meter 
hoogte in de voormalige periscooptoren, kan nu 
geluncht en gedineerd worden in de Skybar. 

Aanjager
De transformatie van Nedinsco is een aanjager 
voor de overige ontwikkelingen in het gebied; 
de lee°aarheid is enorm verbeterd. Dit heeft 
een positieve invloed op het naastgelegen 
en in 2011 opgeleverde woonzorgcomplex 
Crescendo. Uiteindelijk zal met de bouw van het 
stadskantoor, de overgang van het cen trum naar 
de wijk Venlo-Zuid aan de Maas voltooid zijn. 
Hiermee heeft het gebied een indrukwekkende 
opwaardering gekregen en is een achterstallig 
industriegebied getransformeerd naar een 
hoogwaardig woon- en werkgebied. 

Inzender: diederendirrix architecten 
Mede-inzenders: Woonwenz, BAM 
Utiliteitsbouw, Vogel bv, Advies- en 
ingenieursbureau voor bouwconstructies 
van de Laar, Cauberg-Huygen Raadgevende 
Ingenieurs bv, Deerns, Buro Lubbers

TRANSFORMATIE/NOMINATIE
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1. Het GAK-gebouw (1959) in de Amsterdamse 
wijk Bos en Lommer is één van de belangrijkste 
ontwerpen van de modernistische stadsarchitect 
Ben Merkelbach. 2. Om de kantoorkolos 
te transformeren tot woongebouw, is het 
in eigendom gesplitst. Elk bouwdeel kreeg 
ona®ankelijke entrees. Deze zijn zo ontworpen, 
dat het oorspronkelijke karakter van het gebouw 
de boventoon blijft voeren. 3. In de Noordvleugel 
zijn 320 huur- en koopstudio’s van 28 tot 35 
m2 gerealiseerd. 4. De markante groenglazen 
gevel is geheel vernieuwd volgens hedendaagse 
eisen op het gebied van lucht- water- en 
geluidsdichting. Op de voorgrond het nieuw 
aangelegde Bos- en Lommerplantsoen. 

2

4

3

1
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Het GAK-gebouw, een kantoorkolos van 36.000 m2 langs de A-10 in Amsterdam, stond 

langdurig leeg. Al jaren werd gezocht naar een nieuwe bestemming die zou bijdragen aan 

de leefbaarheid en woningvoorraad van de wijk Bos en Lommer. Met de transformatie van 

het kantoorgebouw in een woongebouw, heeft de wijk een nieuwe mijlpaal bereikt.  

Het GAK-gebouw (1959) is één van de be-
langrijkste ontwerpen van de modernistische 
stadsarchitect Ben Merkelbach. Vanwege een 
mogelijke monumentale status was de her-
bestemming niet eenvoudig. Een integraal 
ontwerpproces was essentieel om te komen tot 
een duurzaam nieuw gebruik, met behoud van 
de architectonische kwaliteiten. Met koop-
prijzen onder de ton heeft het concept van 
compact wonen op een locatie binnen de ring 
uiteindelijk tot een succesvolle eerste fase 
geleid. Het woningbouwproject is genomineerd 
voor de Amsterdamse Zuiderkerkprijs 2013.

Studio’s
Het GAK-gebouw bestaat uit een middenbouw 
met centrale entree en twee verschillende 
zijvleugels. Om het voor herontwikkeling 
hanteerbaar te maken is het gebouw in eigen-
dom gesplitst. Als consequentie kreeg elk 
bouwdeel ona±ankelijke entrees, stijgpunten 
en noodtrappenhuizen. Deze zijn zo ontworpen, 
dat het oorspronkelijke karakter van het ge-
bouw de boventoon blijft voeren. 
In de Noordvleugel zijn 320 huur- en koopstu-
dio’s van 28 tot 35 m2 gerealiseerd. De wonin-
gen staan op een plint met 2000 m2 commer-
ciële multi use-ruimte, die aansluit op het nieuw 
aangelegde Bos- en Lommerplantsoen met het 
originele beeldenpaviljoen van architect Hart-
suyker. 150 studio’s zijn afgenomen door de 
woningcorporatie als huurwoningen voor 
studenten. Hiermee is de sociale draagkracht 
vergroot. Het enthousiasme over woongenot, 
veiligheid en woonomgeving is groot, zodat ook 
de Zuidvleugel in uitvoering is genomen. Het 
vergelijkbare programma van 330 wonin gen zal 
meer gedi£erentieerd worden, van 28 tot 47m2. 

Nieuwe vliesgevel
Ondanks de fasering is de gevelrenovatie met het 

oog op de woningverkoop en bouwkosten-
e¬ciency integraal doorgevoerd. De markante 
groenglazen gevel is geheel vernieuwd volgens 
hedendaagse eisen op het gebied van lucht- 
water- en geluidsdichting, waarbij de oorspron-
kelijke verschijningsvorm onveranderd is geble-
ven. Uitzondering vormen de horizontaal te 
openen Pa£-ramen, die ondanks de windbelas-
ting op grote hoogte voor de optionele spuiven-
tilatie van de woningen zorgen. Met het originele 
groene Parsol-glas is opnieuw isolatieglas samen-
gesteld, echter met veel hogere geluidwering en 
thermische prestaties. Vanwege de extreme 
fijnstof- en geluidsbelasting is de gevel langs de 
A-10 dubbel uitgevoerd met een buitenlucht 
geventileerde spouw, de zogenaamde serre-
oplossing, gelijkwaardig aan een ‘dove gevel’. De 
luchttoevoer is verdekt weggewerkt door een 
sleuf onderin de borstweringspanelen die vanaf 
maaiveld niet zichtbaar is. Aan dit innovatieve 
gevelontwerp is de Benelux Aluminium Award 
2013 toegekend.

Duurzaam Verbeterd
Het staalskelet en de betonvloeren zijn herge-
bruikt. Door binnen de bestaande structuur een 
doos-in-doos principe toe te passen is voldaan 
aan het Bouwbesluit. Ook is het dak geïsoleerd en 
geschikt gemaakt voor PV-panelen. Er is laag-
temperatuur vloerverwarming/koeling aange-
bracht zonder ruimtebeslag door radiatoren. Ook 
zijn er waterbeheersingsmaatregelen getro£en 
voor sanitair en terreininrichting. Alle gebruikte 
houtsoorten hebben bovendien een FSC-keur-
merk.
Wessel de Jonge architecten ontwikkelde de 
methode ‘Duurzaam Verbeterd’ om beter 
verifieerbare uitspraken te kunnen doen over 
duurzaamheid bij herbestemming van karak-
teristieke gebouwen. Deze koppelt de GPR-
methode aan de Energieprestatie Maatrege-

lenindex (EMI) volgens NEN7120. De EMI-score 
9,4 betekent dat 94 procent van alle mogelijke 
energiebesparende maatregelen zijn gerea-
liseerd. Gezien de monumentenstatus en het 
beperkte budget is dit zeer hoog.

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid was doorslaggevend voor de 
woningverkoop. De studio’s zijn geclusterd per 
15-17 eenheden. Een ruime en transparante 
entreehal met gebouwbeheerder en wasserette, 
de transparante lift en daglicht in de gangen 
zorgen voor uitzicht en overzicht tot aan de 
voordeur. De oriëntatie in het gebouw is versterkt 
met een markant kleurgebruik. Tevens is een 
zichtrelatie met de activiteiten in de plint 
gecreëerd. 
Voor de plint heeft MOMA&Zo een multi-use 
concept ontwikkeld volgens het shop-in-shop-
principe aangevuld met een Wash&Co£ee, 
flexwerkplekken, horeca en ontmoetingsruimte. 
De twee lagen zijn ruimtelijk verbonden door 
grote vides waardoor daglicht diep binnendringt. 
De plint vormt een belangrijke schakel naar het 
publieke domein. Door de dynamiek van jonge 
bewoners en plint is de lee°aarheid van het 
gebied enorm toegenomen. De sociale 
veiligheid komt ook ten goede aan het park, de 
tegenoverliggende seniorenwoningen en de 
fietsroute Erasmusgracht. 

Inzender: Wessel de Jonge architecten 
Mede-inzenders: BLP1 Properties, Zecc 
architecten, J.M. Deurwaarder, VVE De 
Studio, ABT, IBS Consultants, Caubergh 
Huygen Raadgevende Ingenieurs, CDC, TBG 
Installatietechniek, Blitta

DE STUDIO (GAK-GEBOUW)
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BRINKWAL CAMPUS DIEMEN ZUID
Nieuwegein kent een grote leegstand in kantoren en een lange wachttijd 
in de huurdersmarkt. Jutphaas Wonen zag hier kansen liggen. Aan de 
Brinkwal 7 in de wijk Merwestein stond een leegstaand kantoorpand. De 
woningcorporatie heeft hierin 25 betaalbare tweekamer-loftwoningen 
met tuin voor jongeren gerealiseerd door middel van LEGOlisering: 
een bouwproces met industrieel vervaardigde prefab-elementen die 
demontabel en herbruikbaar zijn, zonder gebruik van PUR, lijm, cement, 
foam of plamuur en zonder bouwplaats. Uitgaande van een aantal 
mogelijkheden, kon de huurder zelf kiezen welke prefab-element 
voor wanden, badkamer, douche, toilet, trap en bergruimte waar in de 
woning geplaatst werden: alsof je met legoblokjes een woning bouwt. 
Verder kregen de woningen vloerverwarming op de begane grond, 
zonnepanelen op het dak en een collectieve fietsenstalling. De bouw van 
de woningen startte in april 2013. De bewoners kregen in augustus 2013 
hun sleutels. De hele operatie kostte maximaal €700,-/m2 exclusief btw. 
Een tweede transformatie volgens hetzelfde principe wordt voorbereid 
aan de Einsteinbaan in Nieuwegein.
Inzender: A3 Architecten 
Mede-inzenders: Jutphaas Wonen, transVORM, VIAC installatie adviseurs

Vijf verouderde kantoorgebouwen van het complex Diemervijver worden 
getransformeerd tot een campus met 939 studentenwoningen naar 
Amerikaans model. De campus moet een impuls geven aan het hele 
gebied rond het trein- en metrostation Diemen Zuid. Elk appartement 
heeft een gemiddelde grootte van 27 m2 met een eigen keuken plus 
ingebouwde koelkast en keramische kookplaten. Daarnaast beschikt de 
bewoner over een volledig ingerichte badkamer met douche en toilet. 
Op de begane grond zijn tal van campusvoorzieningen: restaurants, 
supermarkt, Amsterdams café, wijnbar, ko¬ebar, fietsenmaker, wasse-
rette, studiezalen en sportvoorzieningen, zoals fitnessruimte, tennisbaan 
en basketbalveld. Het gaat om ruim 4.700 m2 aan maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen, die niet alleen gericht zijn op studenten, 
maar ook op bewoners en kantoorgebruikers in de directe omgeving. De 
eerste gebouwen zijn in augustus 2013 opgeleverd en waren binnen vijf 
weken allemaal verhuurd. 
Inzender: LBP|SIGHT 
Mede-inzenders: Snippe Projecten/Campus Diemen Zuid CV, 
Architectenbureau Dik Smeding BV, Van Wijnen Projectontwikkeling, 
M-TRIX Installatieadviseurs, Van Rossum 
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CEREOLFABRIEK DE KAAP
De voormalige sojafabriek in de Utrechtse wijk Oog in Al stamt uit 1892. 
Na een verwoestende brand in 2008, is het monument in 2010 voor 
herbestemming overgedragen. Besloten werd in het complex diverse 
vitale buurtfuncties onder te brengen. De nieuwe naam Cereolfabriek 
(Centrum voor Educatie, Recreatie, Expositie, Ontmoeting en Leren) 
duidt op een multifunctionele accommodatie met een basisschool, BSO, 
bibliotheek, wijkkunstencentrum, theater, buurthoreca, kantoorruimtes en 
een sportzaal. Hoewel de functies elkaar aanvullen en versterken, bleken 
de individuele wensen lastig met elkaar te combineren. Ook de omgeving 
stelde eisen aan geluid, beeldvorming en parkeerdruk. Daarnaast was het 
realiseren van een veilige speellocatie voor de schoolkinderen zonder 
a°reuk te doen aan het wooncomfort van omwonenden, een belangrijke 
eis. Na meer dan honderd jaar heeft de wijk de onveilige fabriek omarmd: 
het is nu een veilige, inspirerende ontmoetingsplek in de wijk.
Inzender: BOEi
Mede-inzenders: Architectenbureau 1m98, Hurenkamp Architecten & 
Adviseurs, Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij, Lomans 
Amersfoort, Vianen Bouwadvies, Gemeente Utrecht, VOF Meyster’s 
Buiten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Utrecht, e.a. 

Utrecht heeft een tekort aan studenten- en starterswoningen en een 
overschot aan leegstaande kantoorpanden. Daarom is een jarenlang 
leegstaand kantoorgebouw aan de Kaap Hoorndreef in de wijk Overvecht 
getransformeerd tot modern wooncomplex. Het zes verdiepingen 
tellende gebouw bleek een geschikt transformatiepand, omdat het 
veel raampartijen, een recent vernieuwde gevel en twee trappenhuizen 
bezat. Op de begane grond is de kantoorfunctie behouden; de overige 
verdiepingen zijn grondig verbouwd. Op de eerste tot en met de vijfde 
verdieping zijn vijftig startersappartementen gecreëerd. Ook zijn er twee 
penthouses met royaal dakterras gemaakt. Het vergroten van wooncomfort 
en iedere centimeter optimaal benutten stond voorop. Opvallend is de 
grote hoeveelheid daglicht die de appartementen binnenvalt en het weidse 
uitzicht. Innovatieve verticale, glazen lamellen aan de buitengevel zorgen 
dat het gebouw zich onderscheidt van aangrenzende kantoorgebouwen én 
zijn geluidsisolerend. Het met zitmeubilair ingerichte, gemeenschappelijke 
dakterras geeft uitzicht over de stad. Begin september 2013 ontvingen 52 
starters de sleutel van hun appartement.
Inzender: J.P. van Eesteren B.V
Mede-inzenders: MidNed Projectontwikkeling, StrandNL
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DE OUDE MARS DE WENDE
Zorgspectrum Het Zand werkt met het concept Leefmilieus, een bewust 
gecreëerd, samenhangend aanbod van zorg, behandeling, begeleiding, 
dagbesteding en huisvesting. Met de renovatie van boerderij De Oude 
Mars kan dit zorgconcept optimaal uitgevoerd worden. Dagelijks krijgen 
vijftig tot zestig cliënten hier dagbesteding aangeboden. In de boerderij 
en uitbreiding zijn vier woongroepen van acht kamers met eigen sanitair 
gerealiseerd. Iedere woongroep heeft een gezamenlijke woonkamer en 
keuken. Op zolder is een kantoortuin met flexibele werkplekken voor 
ondersteunend personeel. De deel is omgebouwd naar activiteitenruimte, 
met een open ruimte in het midden en beschutte werkplekken. In de  
gerestaureerde hooitas is een kasconstructie geplaatst, waar bijeen-
komsten kunnen plaatsvinden. Vanuit de hof worden de verschillende 
functies ontsloten. Hier ligt ook een door cliënten gerund theehuis met 
terras. Rondom de boerderij zijn een moestuin en boomgaard aangelegd. 
Bewoners ervaren De Oude Mars als vakantie.
Inzender: Bierman Henket architecten 
Mede-inzenders: Zorgspectrum Het Zand, Esch, Schutte Bouw en 
Ontwikkeling, Mobius Consult, Alferink Van Schieveen, KOVO, Breman, 
MAD zorgvastgoed, De Bruin architecten, Oost 5, Louis Wijnhout 

De Wende is een boerenerf met een langsboerderij, een Vlaamse 
schuur en een kippenschuur in Overasselt. De gebouwen vormen samen 
een mooi ensemble en omringen een fraai erf. De langsboerderij is 
getransformeerd tot een comfortabel, ecologisch woonzorgcomplex 
voor ouderen met beginnende dementie. Hierin zijn zes appartementen 
met eigen badkamer, een gezamenlijke keuken en eet- en woonkamer 
gevestigd. De opdrachtgevers wonen er zelf ook, wat past bij de klein-
schalige, persoonlijke opzet. In de Vlaamse schuur komt nog een 
praktijkhuis, dat een leerwerkomgeving biedt voor vastgelopen jongeren. 
Op de plek van de oude kippenschuur wordt in de toekomst een 
kinderopvang gebouwd voor kinderen met een ontwikkelingsvraag. In 
tegenstelling tot grootschalige ontwikkelingen in de zorg, is dit initiatief 
een voorloper op de tendens van persoonlijk en kleinschalig wonen. 
Resultaat is een ecologisch en biobased verbouwd duurzaam gebouw. 
Het project dingt mee naar de Duurzame Pluim van de gemeente. 
Inzender: ORGA architect 
Mede-inzenders: Jan van der Leij en Wietske Jetten, Bouwbedrijf Theo 
Peters, Crone Technische adviesbureau, Hartman constructies
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HTC33 GEBOUW ANTON
In 2010 besloot Philips Design om van het centrum van Eindhoven naar 
High Tech Campus Eindhoven te verhuizen. Het gezochte inspirerende, 
onderscheidende gebouw waar samenwerken, ontmoeting en innovatie 
centraal staan, werd gevonden in het voormalig natuurkundig labgebouw 
HTC33. In het gebouw moesten ateliers, meeting rooms, enclosed 
worksettings, project spaces, club o¬ces, modelshop, new value labs, 
informele werkplekken, break out areas, kantoren, presentatieruimten 
en een bezoekerscentrum worden ondergebracht. Met als uitgangspunt 
‘what you see is what you get’ is het ontwerptraject gestart. Gevels, dak 
en installaties zijn vernieuwd uit comfort- en duurzaamheidoverwegingen. 
Wat bleef, is het robuuste karakter van het industriële pand met 
mahoniehouten vloeren, stalen skelet en ruw plafond. De kloostergang 
rond de patiotuin zorgt voor doorzichten en versterkt de visuele relatie 
tussen de groene inrichting van de campus en de geometrie van het 
gebouw. In de ruime ontwerpateliers is de sfeer ongedwongen. Het hart 
van het gebouw is een ontmoetingsplek, waar de beste ideeën ontstaan. 
Inzender: Inbo|JHK samenwerkende architecten vof 
Mede-inzenders: Philips Real Estate, Van Straten Bouw, Archimedes, 
DHV, Strukton, Philips Design

Gebouw Anton is onderdeel van Strijp-S in Eindhoven, het voormalige 
Philipsterrein dat transformeert van een afgesloten industriële enclave 
naar een bruisende nieuwe wijk. Het gebouw combineert de functies 
wonen, werken en recreëren in een hoge dichtheid met elkaar. De 
begane grond en eerste verdieping zijn bestemd voor commerciële 
functies. De verdiepingen erboven bevatten 130 lofts van 50 of 80 m2 
voor wonen en werken. Kolommen, balken en plafonds zijn onafgewerkt, 
waardoor de constructie van gewapend beton overal zichtbaar is en de 
authentieke industriële sfeer bewaard is. Elk appartement is voorzien 
van een demontabel kubusvormig volume met toilet en douche. Lichte 
scheidingswanden zorgen dat de lofts makkelijk kunnen worden 
samengevoegd. Het gebouw is geperforeerd met ellipsvormige 
cilinders die de verdiepingen zowel visueel als fysiek, door middel van 
steektrappen in de vides, met elkaar verbinden. Zo ontstaan informele 
routes, die kruisen met de reguliere verkeersbewegingen in het gebouw. 
Inzender: diederendirrix architecten 
Mede-inzenders: Trudo, V-Architecten, Stam + De Koning Bouw, Advies-
bureau Tielemans, LTC&C, Peutz, DNC Vastgoedontwikkeling, Buro 
Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw
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HET ARSENAAL HOSPICE MARIAVELD
In het centrum van Coevorden liggen drie pakhuizen uit 1640 die het 
Arsenaal vormen. Het hokkerige pand met bedompte en donkere ruimten 
moet na transformatie een open, herkenbaar en goed bereikbaar gebouw 
worden, waar bibliotheek, stedelijk museum, historische vereniging en 
toeristinformatie met elkaar samenwerken, faciliteiten delen en elkaars 
activiteiten versterken. Het gebouw van bijna 2000 m2 kreeg een 
nieuwe inrichting, ontsluiting, installaties, kapisolatie, vloerverwarming 
en hoogwaardige vloerafwerking. De nieuwe indeling zorgt voor 
transparantie en functies zijn met elkaar verbonden, maar hebben 
duidelijk een eigen plek. De transformatie heeft een onbemind gebouw 
omgetoverd tot een succesvol cultureel gebouw voor een minimaal 
budget: minder dan € 400,-/m2. Gezamenlijk beschikken de gebruikers 
nu over faciliteiten die ze zich zelfstandig niet konden veroorloven. Het 
bibliotheek- en museumbezoek is toegenomen en door onderlinge 
samenwerking zijn nieuwe culturele initiatieven ontstaan.
Inzender: KAW 
Mede-inzenders: Gemeente Coevorden, Geveke Bouw & Ontwikkeling, 
Technion adviseurs, Adviesbureau Ab Nanninga, WNP raadgevende 
ingenieurs, OdV interieurarchitecten, Caspar Conijn en Ilona Laurijsse

In Susteren is een hospice gerealiseerd in een voormalig Lazaristenklooster 
uit 1917/1918. Het pand met de naast gelegen kerk, de ruimten voor het 
kerkbestuur en het kloosterpark stralen rust en sereniteit uit. De orde 
der Lazaristen was tot 2007 in het klooster aanwezig. In 2011 gaf de 
Rijksdienst van Cultureel Erfgoed goedkeuring voor herbestemming tot 
hospice. Behoud van de sfeer van het gebouw, maar vooral het woon- en 
leefcomfort van de cliënt waren de belangrijkste opdrachten. Dit is onder 
meer ingevuld door moderne, technische voorzieningen toe te passen 
die de zorg ondersteunen. Met het oog op behoud van de sfeer mochten 
deze voorzieningen niet direct zichtbaar zijn. Medische apparatuur (o.a. 
zuurstoftoevoer) is daarom in de bouw geïntegreerd. Bovendien dienden 
de ruimten ona±ankelijk van elkaar gekoeld en verwarmd te kunnen 
worden. Om aan de hoge eisen voor luchtverversing te voldoen, is 
gekozen voor een lucht- waterwarmtepomp. Het gebouw is in mei 2013 
in gebruik genomen. De uitstraling en mogelijkheden van het gebouw 
worden door de gebruikers als uiterst positief ervaren.
Inzender: WoonGoed 2-Duizend 
Mede-inzenders: Tekenbureau Zuiverloon, Wijnen Bouw Horst b.v., 
Curvers Raadgevende Ingenieurs, Orbis Medisch, Zorgconcern

Afbeeldingen

Het stedelijk Museum op de 1e verdieping

Het arsenaal tijdens de 1e renovatie in 1972

Afbeeldingen

Het stedelijk Museum op de 1e verdieping

Het arsenaal tijdens de 1e renovatie in 1972

Oude situatie, 2011. Rechtergedeelte -geen monument- is uiteindelijk afgebroken.

Afbeeldingen

Nieuwe entree, 2013.

40NRP Gulden Feniks 2014

40_tinzending910.indd   40 20-05-14   09:13



HUISBROUWERIJ ZUNDERT INTERNATIONALE SCHOOL
Het Trappistenklooster in Zundert is het tweede Trappistenklooster in 
Nederland dat bier gaat brouwen. Een boerderij op het kloosterterrein is 
hiervoor omgebouwd tot brouwerij. Tevens zijn de werkhuizen van de 
broeders naar de stallen verplaatst. De brouwerij is opgedeeld in een 
brouwgedeelte met lagertanks, mouterij, opslag, technische ruimte, kan-
toor, ontvangstruimte en toiletten. De werkhuizen bevatten een kleermake-
rij, wasserij, boekbinderij, bakkerij, imkerij, elektra- en schilderswerkplaats, 
metaalwerkplaats, houtwerkplaats en een schaftlokaal. De brouwerij is in 
de voormalige tasloods voor het hooi, een hoge ruimte waar de brouw-
installatie en lagertanks prima inpassen. De tasloods was halfopen, maar 
door plaatsing van een nieuwe gevel is er een omsloten binnenruimte 
ontstaan. Overige installaties zijn ondergebracht op de zolderverdieping. 
Omdat de brouwerij niet publiekstoegankelijk is, is het ontwerp toegesne-
den op de praktische eisen die de HACCP stelt. Brouwerij en werkhuizen 
zijn volledig in gebruik en functioneren optimaal.
Inzender: Oomen Architecten 
Mede-inzenders: R.K. Trappisten Abdij Maria Toevlucht, De Kok 
Bouwgroep, WHR Installatie-adviseurs Breda BV, vdBuijs Install, Jacobs 
Elektro bv, Van Boxsel Engineering

De Internationale School Eindhoven heeft een nieuw onderkomen in de 
voormalige Constant Rebecque kazerne gekregen. De campus is méér  
dan een school: naast onderwijs biedt het een thuis voor de internatio-
nale gemeenschap en een plek waar internationale kenniswerkers en hun 
kinderen elkaar ontmoeten. De nieuwbouw bestaat uit entreegebouw, 
onderwijsgebouwen, sporthal en souterrain met multifunctionele gymzaal, 
mediatheek, dans- en dramaruimte. De renovatie van de vijf gebouwen 
die het rijksmonument vormen, bevatten onderwijs- en kantoorfuncties. 
Uitgangspunt was een duurzame respectvolle toevoeging te maken 
op het bestaande ensemble van losse gebouwen. Door het logisch 
situeren van een souterrain is het complex tot één functionerend geheel 
gemaakt. Het entreegebouw fungeert als blikvanger met goudkleurig, 
geperforeerde aluminium gevelbekleding met daarin het patroon van de 
wereldkaart.
Inzender: diederendirrix architecten 
Mede-inzenders: ISE-DB vof, Strukton Bouw, Advies- en 
Ingenieursbureau voor bouwconstructies Van de Laar bv, Peutz, 
Strukton Worksphere, Mansveld, Complan, Staal/Christensen, Buro 
Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw

Afbeeldingen

Totaalbeeld nieuwe situatie - fotografie Aemelie Deelder

Oude situatie

Afbeeldingen

Totaalbeeld nieuwe situatie - fotografie Aemelie Deelder

Oude situatie

Afbeeldingen

Entreegebouw Internationale School Eindhoven na transformatie

Poortgebouw voor transformatie
Afbeeldingen

Entreegebouw Internationale School Eindhoven na transformatie

Poortgebouw voor transformatie
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KRAAIPAN MANUFACTUUR
De Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost is de afgelopen jaren 
getransformeerd tot een levendige en bruisende wijk. Met de transformatie 
van de monumentale Kraaipanschool naar woon-en wijkgebouw, de 
nieuwbouw van senioren- en zorgwoningen en de inrichting van het 
plein aan de Hofmeyrstraat, heeft de wijk nieuw elan gekregen. Doel 
was het terugbrengen van wonen in een beschermde omgeving. Door 
functiewijziging en nieuwbouw is de achterzijde van het schoolgebouw 
nu de voorkant geworden en zo is er een plein ontstaan, dat veel lucht 
en ruimte biedt aan de straat. De nieuwbouw is zacht en vriendelijk als 
de Amsterdamse Schoolstijl waarop ze is geïnspireerd: nieuw, licht en 
duurzaam; modern met glas tot de grond en veel ruimte; traditioneel 
in aandacht en detaillering, met bijzonder metselwerk rond glas. De 
gerenoveerde Kraaipanschool heeft haar elegante houten kozijnen van 
weleer terug. Beeldend kunstenaar Martijn Sandberg heeft voor het 
nieuwe plein een vloerkunstwerk ontworpen met de tekst ‘Morgen komt 
alles goed’. Een positieve boodschap voor buurtbewoners, bezoekers en 
passanten. De Kraaipan is bekroond met de Zuiderkerkprijs 2013.
Inzender: ERA Contour 
Mede-inzenders: Ymere, Architectenbureau Hoogeveen

Opdracht was een leegstaande fabriekshal van Leolux te transformeren 
tot een comfortabel, duurzaam en markant bedrijfsverzamelgebouw met 
een goed klimaat, veel daglicht en uitzicht op groen. De bakstenen gevel 
met industriële poorten werd vervangen door glas. Om het zonlicht buiten 
te houden, zijn vaste verticale aluminium lamellen voor het glas geplaatst. 
Door de lamellen een kwartslag te draaien, krijgt de gevel een dynamisch 
beeld, ondanks de ruim 250 identieke elementen. De entree is een 
geel omkaderd portaal van 4½ meter hoog. De achterliggende hal van 
7 meter breed dringt diep in het bestaande gebouw. Deze ruimte wordt 
gebruikt voor gezamenlijke lunches, vergaderingen en bijeenkomsten. 
De verwarming en koeling worden duurzaam opgewekt met warmte 
en koude opslag in de bodem. Van de toegepaste materialen hebben 
er 6 een C2C-certificaat, waaronder de aluminium kozijnen. De overige 
producten zijn zoveel mogelijk ‘cradle to cradle’ uitgevoerd. Het gebouw 
huisvest bedrijven op het gebied van 'design and craftsmanship'. Ook 
externe partijen maken gebruik van de gezamenlijke ruimte. 
Inzender: 2.0 Architecten 
Mede-inzenders: Leolux, Aannemersbedrijf Van Nieuwenhuizen-
Jongen, HME Import Agency, Volantis adviseurs

Afbeeldingen

Nieuwe situatie Kraaipanschool

Oorspronkelijke situatie Kraaipanschool (1)

Afbeeldingen

Nieuwe situatie Kraaipanschool

Oorspronkelijke situatie Kraaipanschool (1)

Afbeeldingen

Gevelaanzicht, nieuwe situatie

Lege hal Leolux

Afbeeldingen

Gevelaanzicht, nieuwe situatie

Lege hal Leolux
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DE MELKFABRIEK ONS
De Melkfabriek aan de Larenseweg in Hilversum is een imposant voor-
beeld van wederopbouwarchitectuur uit de jaren vijftig. Dudok Wonen 
kocht De Melkfabriek in 2007 om het een nieuwe functie te geven. Anno 
2013 hebben wonen, werken, leren en ontmoeten samen een plek 
gekregen in het monumentale gebouw. De Melkfabriek heeft lange 
schaaldaken met noklichten en grote open bedrijfshallen. Kenmerkend 
zijn de galerijen rondom de grote hal, het atrium, en de rondom hoog 
geplaatste ramen. De ruimten rond het atrium zijn getransformeerd tot 
woningen en bedrijfsruimten. In het voormalig directiekantoor, de 
laboratoria en opslagruimtes zijn 38 woningen gerealiseerd. Naast de 
fabriek kwam een ondergrondse parkeergarage met daarop nog 16 
nieuwe woningen. In de voormalige melkontvangsthal is een brede 
school ontwikkeld. In en rondom de voormalige verpakkingshal is 4.000 
m2 bedrijfsruimte gerealiseerd, deels gebruikt als kantoor van Dudok 
Wonen. De hal is semiopenbaar. De Melkfabriek wordt volop door 
mensen gebruikt en revitaliseert het gebied rondom de Larenseweg.
Inzender: Dudok Wonen en Inbo 
Mede-inzenders: Slokker Bouwgroep, Ingenieursbureau Smit 
Westerman, Wolf Dikken

In 2011 werd het buurthuis in de Bredase wijk Geeren gesloten vanwege 
bezuinigingen. AlleeWonen kocht het pand en maakte samen met 
wijkbewoners en samenwerkingspartners een ambitieus plan. ONS is een 
nieuw hart in de wijk, waar opleiding en ontwikkeling van mensen 
centraal staat, met de volgende functies: gezondheidscentrum, multi-
functionele ruimtes, wijkrestaurant met leer-werkplekken voor jongeren 
en vrouwen uit de wijk, wijkschool met opleidingsmogelijkheden in zorg, 
welzijn, groen, beheer en horeca. De buitenzijde kreeg een facelift om de 
aantrekkingskracht van de plek te vergroten en om binnen met buiten te 
verbinden. Op het braakliggende terrein tegenover ONS wordt een 
stadslandbouwproject opgezet, gerund door bewoners en vers voedsel 
levert voor het wijkrestaurant en wijkbewoners. De overproductie gaat 
naar de voedselbank.
Inzender: AlleeWonen 
Mede-inzenders: Sheryl Leysner, Green & so,  
De Kok Bouwgroep, ONS Coöperatief, Vrouwenstudio Amalia, Grote 
Broers/ Zussen, basisschool De Fontein, Cier Architecten, Paramedici, 
ROC West-Brabant, Wonen Breburg, Gemeente Breda, The Colour 
Kitchen, Stichting Doen, VSB Fonds

De Campina Melkfabriek aan de Larenseweg in Hilversum

De Melkfabriek in aanbouw

Afbeeldingen

Groot zaal

Grote zaal

Afbeeldingen

Groot zaal

Grote zaal

Afbeeldingen

Transformatie van een gemeentelijk monument met behoud van karakteristieke elementen
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PAVILJOEN BREEHORN SCHEEPSBOUWLOODS RDM
Paviljoen Breehorn, een psychiatrisch ziekenhuis uit de jaren dertig, is  
van binnen en buiten – met respect voor de monumentale waarde –  
gere noveerd en voorzien van 58 eenpersoonsappartementen. Aan de 
buitenzijde zijn dak en gevels geïsoleerd. Metselwerk en betonnen 
gevelelementen zijn gerestaureerd en gereinigd, zinken goten en hemel-
waterafvoeren vernieuwd en de gootconstructie hersteld. De stalen 
gevelkozijnen in de grote houten kaders zijn deels gerestaureerd of 
vervangen door aluminium kozijnen en voorzien van isolatieglas. Daarbij 
is een zo slank mogelijk profiel gezocht en de bestaande roedeverdeling 
gehandhaafd. Dakkapellen zijn vernieuwd en uitgebreid in aantal om 
meer licht en woonruimte te creëren op de zolderverdieping. Inpandig 
zijn slaapzalen opgesplitst in wooneenheden. Er is een vloerverwarmings-
net in een zwevende dekvloer en een gebalanceerd ventilatiesysteem 
aangebracht. Verder zijn alle sanitaire en elektrotechnische installaties 
vernieuwd en uitgebreid. Het pand is binnen budget en planning 
opgeleverd en in eerste kwartaal 2013 in gebruik genomen.
Inzender: Heembouw Roelofarendsveen 
Mede-inzenders: Vestia/Parnassia Groep, Habeon Architecten, Steigers 
Bouw Advies, Bartels Ingenieursbureau, Bureau Polderman

In het zuidwestelijke deel van het RDM-terrein in Rotterdam ligt de 
Scheepsbouwloods uit 1906. Het bleek de ideale locatie voor Franklin 
O£shore. De uitdaging: maak van deze sterk verouderde hal een 
modern en fris bedrijfspand met inpandig kantoor, met respect voor 
de historie van het gebied en het karakter van het gebouw. Naast de 
transformatie van de loodsruimte, is 1.200 m2 kantooroppervlak in 3 
verdiepingen geïntegreerd. De zuidoostgevel van de loods kreeg een 
dubbel hoge entree met vide en vliesgevel, die het kantoor onthullen. 
De bestaande stalen kozijnprofielen van de loods komen in het nieuw 
toegevoegde kantoor terug. De glazen binnengevel tussen kantoorruimte 
en loods versterkt de samenhang en geeft zicht op het ruige werk van 
Franklin O£shore. Het kantoor zelf is een open transparante ruimte, 
waarin moderne bedrijfsvoering en oude, industriële elementen perfect 
samengaan. Op het dak van de loods is 3.300 m2 PV-panelen geplaatst. 
Inzender: Havenbedrijf Rotterdam 
Mede-inzenders: Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs, Koninklijke 
Aannemingsmij van Waning B.V., Capelle a/d IJssel & BRI groep, 
Wateringen Wolf & Dikken adviseurs, Van der Werf & Lankhorst, 
Franklin O�shore, interieurarchitect Sprank Interieur Projecten 

de oude loods met transportluiken, waar nu de trap vanuit de entreehal doorheen komt

de oude loods met transportluiken, waar nu de trap vanuit de entreehal doorheen komt
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SILO SPLENDOR
De silo, een karakteristiek gebouw uit 1963 in Middelburg, is na een 
transformatie het kantoorpand van een architectenbureau. Nu is een 
extreem laag energiegebruik gekoppeld aan een kwalitatief hoog leef- en 
werkklimaat. De silo is daarmee het eerste kantoor in Nederland met het 
certificaat Passief Bouwen en is bekroond met de Passief Bouwen Award 
2012. Het gebouw bestaat uit 2 delen: het machinegebouw met de 
elevatortoren en het opslaggebouw. Het opslaggebouw bestaat uit 
graansilo’s: 24 betonnen constructies van 5 bij 5 meter en 12 meter hoog. 
Het industriële karakter van de silo is binnen en buiten behouden. De 
littekens van de sloop zijn in het zicht gebleven. De graansilo huisvest nu 
ongeveer 20 medewerkers. Zij werken op de begane grond in de silo’s, 
die zijn ingericht volgens het Nieuwe Werken wat een aangenaam en 
gezond werkklimaat mogelijk maakt. Het kantoor staat voor behoud en 
verduurzaming van een uniek stuk industrieel erfgoed. 
Inzender: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen 
Mede-inzenders: RDH Vastgoed B.V., ir. B.G. Westenburger, RDH 
Project B.V., Faktor Civil Engineering, DWA adviseur installaties, ARUP 
Bouwgroep Peters, Wisse Totaalinstallateur

Het voormalige badhuis aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in Amsterdam 
is een gemeentemonument met stijlkenmerken van de Amsterdamse 
School. Gebouwd in 1920 als badhuis, heeft het daarna vele gebruikers 
gekend die hun sporen hebben nagelaten. Taak was het gebouw grondig 
te restaureren en te transformeren naar muziekgebouw voor stichting 
Splendor, een collectief van musici, schrijvers en andere kunstenaars. Het 
gebouw kreeg een nieuwe kelder voor techniek, toiletgroep, oefenruim-
tes en strijkstokkenwerkplaats. Het exterieur is gerestaureerd en op 
punten gereconstrueerd. De badlokalen zijn veranderd in een grote en 
kleine concertzaal. Een foyer met bar kreeg plek in de herenwachtruimte 
met hoge ramen op de hoek van het gebouw. Door oude banken en 
betimmeringen terug te brengen, is een loungeachtige sfeer ontstaan. De 
zolder met houten kapconstructie is een ruimtelijke verassing met grote 
ramen en een intieme sfeer. Het gebouw is geworden tot een thuis voor 
de gebruikers, waar de deur ook open staat voor bezoekers. 
Inzender: MTB architecten 
Mede-inzenders: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel centrum, Kon. 
Woudenberg Ameide, Willems technisch adviesbureau, EversPartners, 
Splendor Amsterdam
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STUDIO BOOT VEEBOERDERIJ
In de Van Tuldenstraat in ’s-Hertogenbosch stond een oude vervallen 
garage. In nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers, architect en 
andere ontwerpers is een gebouw gemaakt waar wordt gewoond en 
gewerkt en waar duurzaamheid door hergebruik in alle facetten voorop 
staat. Het gebouw heeft een gemetseld front met enorme glazen puien 
en drie ingangen, is bijna 21 meter breed, 3 verdiepingen hoog en maar 
5½ meter diep. Dit is het publieke gedeelte van de ontwerpstudio. De 
achtergelegen stalen hal met vide is overdekt door een stalen lichtkap. 
Hier zijn een werkplaats, atelier, zeefdrukruimte, vergaderplek en een 
speelruimte voor de kinderen. Aan de achterzijde ligt de woonkeuken 
met grote schuifdeuren naar de tuin, afgescheiden van de hal door een 
op maat gemaakte kast van Piet Hein Eek. Op de verdieping rondom 
de vide is een tv-hoek, zithoek met zicht op de tuin en logeerplek. 
De slaapkamers liggen in het besloten stenen voorgebouw. Alle 
bouwmaterialen, radiatoren, gasfornuis, plantenkas, meubilair zijn op een 
nieuwe manier samengebracht en aan een tweede leven begonnen. 
Inzender: Hilberinkbosch architecten 
Mede-inzenders: Petra Janssen & Edwin Vollebergh, Studio Boot, eigen 
beheer, Wil Mertens, Piet Hein Eek

Een veeboerderij uit 1825 is verbouwd tot een recreatief verblijfsgebouw, 
waarbij genieten van de bijzondere plek voorop staat. Het voorhuis is 
gerestaureerd en voorzien van twee B&B-appartementen. De bedsteden 
kregen een kleine pantry en badkamer, de melkkelder is hersteld en 
luikramen gerestaureerd. Om het mooie uitzicht te benutten, is aan de 
zijkant van het voorhuis een nieuw raam toegevoegd. In de schuur is een 
nieuw groepsappartement gebouwd met strakke, witte volumes die nergens 
de vertakte bintstructuur noch het dak raken. De volumes zijn van binnen 
afzonderlijk gekleurd en verwijzen naar de klassieke bedsteden. Een niet-
originele bakstenen muur met betonramen is vervangen door beweegbare, 
geperforeerde aluminium gevelpanelen die voor meer daglicht en uitzicht 
zorgen. Boven het bint is ruimte gespaard uit het schuurdak. Via de vloer 
van deze uitzichtkamer komt aan weerszijden daglicht in de schuur. Het 
gebruikserf is omgevormd tot verblijfs-, kijk-, en moestuin. Naast het nieuwe 
boothuis is een veranda gemaakt direct aan het water. 
Inzender: Jelle de Jong architekten 
Mede-inzenders: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bijlstra Installaties, 
Econstruct, Bureau 1232, Adviesbureau Munnik, Studio Interieur+, 
Landstra I Landscape 

Afbeeldingen

© René de Wit, doorblik langs nieuwe kantoortjes, door hal met kast naar keuken

© Petra Janssen, hal in oorspronkelijke situatie

Afbeeldingen

© René de Wit, doorblik langs nieuwe kantoortjes, door hal met kast naar keuken

© Petra Janssen, hal in oorspronkelijke situatie

Bestaande situatie achtergevel

Afbeeldingen

Gewijzigde achtergevel, geperforeerde aluminium panelen geopend
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VILLA ZOETERMEER WILLEMBEUKELSZOON
Het originele woonhuis bestond uit een hoofdvolume van drie lagen met 
een schuine serre. Deze glazen kap heeft vanaf het begin tot lekkages 
en een onaanvaardbaar binnenklimaat geleid. Uiteindelijk besloten de 
bewoners de woning grondig te verbouwen. De wens was een modernere 
woning met architectonische eenheid. De bouwtechnische kwaliteit van het 
hoofdvolume was zodanig, dat deze met aanpassingen aan kopgevels en 
dak gehandhaafd kon worden. De woonkamer is naar de eerste verdieping 
verplaatst, waar zicht is op het water. Op de begane grond kwam een 
slaapkamer met en-suite badkamer en walk-in dressing. In de toekomst 
kan hier een extra woonkamer gerealiseerd worden, als de bewoners 
slechter ter been worden. De vorm en rondingen van de strak gestucte 
gevel zorgen voor samenhang in het ontwerp en met de omgeving. Door 
de hoge borstwering zijn de zonnepanelen op het dak niet zichtbaar vanaf 
de straat. Een aantal onderdelen kon om budgettaire redenen niet worden 
uitgevoerd, maar hier zijn wel aansluitpunten voor gemaakt.
Inzender: Maxim Winkelaar Architects 
Mede-inzenders: Maxim Winkelaar Architects, Aannemingsbedrijf 
Hempelmann BV, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, V&R Techniek, 
Installatiebedrijf Herpers, Bob Ronday

In de Openbare Mulo uit 1925 zijn 24 compacte wooneenheden gerealiseerd 
voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gangenstructuur, 
monumentale trappenhuis en karakteristieke gevels bleven gehandhaafd. 
Wel zijn 2 nieuwe liften aangebracht. In de klaslokalen in de zijvleugels zijn 
16 wooneenheden met een hoge woonkamer, entresol met slaapkamer 
en daaronder badkamer en keuken gerealiseerd. Aan de entreezijde zijn 
4 wooneenheden en 2 gemeenschappelijke woonkamers ondergebracht. 
De overige 4 appartementen bevinden zich op de zolderverdieping, waar 
ook een vergaderruimte is. Op de begane grond is de vloer verlaagd voor 
aansluiting op de binnentuin. Raampartijen zijn doorgetrokken tot aan het 
tuinniveau en voorzien van nieuwe deuren. De binnentuin is heringericht 
met terrassen, groen en een eigen buitenruimte voor iedere woning. In 
de gereinigde en herstelde gevels zijn nieuwe ventilatievoorzieningen 
onopvallend weggewerkt. De bewoners zijn inmiddels gehecht aan hun 
chique appartement met hoge ramen en klassieke uitstraling.
Inzender: Treurniet Architectuur 
Mede-inzenders: Maasdelta Groep, Dura Vermeer Bouw Heijma, 
Middin, Oostelbos Van den Berg, Bouwkundig adviesburo Baas, 
Advies- en ingenieursbureau Santbergen 

Afbeeldingen

Nieuw gerealiseerde gevel gezien vanaf straatzijde.

Bestaande gevel gezien vanaf straatzijde.

Afbeeldingen

Nieuw gerealiseerde gevel gezien vanaf straatzijde.

Bestaande gevel gezien vanaf straatzijde.

Monumentale voorgevel met hoofdentree aan de Willem Beukelszoonstraat.

Afbeeldingen

Aangepaste monumentale binnengevel met kozijnaanpassingen, nieuwe dakopbouw en buitenlift.

47 NRP Gulden Feniks 2014

47_tinzending2324.indd   47 20-05-14   09:50



WONEN LIMBURG HUIS WOONZORGCENTRUM EPE
Wonen Limburg zocht een monumentaal onderkomen voor haar nieuwe 
hoofdkantoor. Duurzaamheid, herbestemming, energiezuinig, flexibele 
werkomgeving volgens Het Nieuwe Werken en goede bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer waren voorwaarden. Het BACO-gebouw, een 
voormalige fabriek in Roermond, bleek de geschikte locatie: rijksmonument 
en belangrijk industrieel erfgoed voor Roermond op een mooie plek in 
de stad, dichtbij het station. Om het industriële karakter te behouden, 
ontwikkelt het projectteam een doos-in-doos-constructie. Dit concept wordt 
in nauwe samenwerking met alle partijen in vier maanden uitgewerkt en 
de verbouwing start begin augustus 2012. De gekozen materialisering, 
kleurstelling en inrichting zijn uitnodigend en geven gebruikers en bezoekers 
een thuisgevoel. Toegepaste nieuwe technieken en een A+ energielabel 
zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. De hele transformatie neemt 
slechts acht maanden in beslag. Op 2 april 2013 nemen medewerkers het 
gebouw, omgedoopt tot Wonen Limburg Huis, in gebruik.
Inzender: Wonen Limburg 
Mede-inzenders: Satijnplus Architecten / Studio MFD, Schakel & Schrale 
BAM Utiliteitsbouw, Huygen - Cauberg Huygen, Ingenieursbureau V/d 
Werf & Nass, SPIE Building Systems, Gemeente Roermond

Een doe-het-zelf winkel in de Hoofdstraat in Epe is getransformeerd tot 
een multifunctioneel pand voor zorgaanbieder de Passerel. Het idee 
was om in het hart van het dorp een plek te creëren waar mensen met 
een beperking onderdeel zijn van de samenleving en zichtbaar zijn. 
De dagopvang op de benedenverdieping bestaat uit een winkel met 
zelfgemaakte producten en een kleine drukkerij, waar ook gekopieerd kan 
worden door passanten. Hier werken 30 tot 35 cliënten. De verdieping 
bestaat uit 2 woongroepen, verbonden door een gemeenschappelijk 
terras. Woongroep 1 bestaat uit 5 kleine zelfstandige appartementen met 
een gemeenschappelijke keuken. Woongroep 2 uit een groepswoning 
met 5 kamers, een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. De 
bewoners van de woongroepen werken niet op de benedenverdieping; 
er is een duidelijke scheiding tussen de twee verdiepingen. Van binnen is 
het pand opnieuw ingedeeld. Aan de buitenkant zijn de gevels gedeeltelijk 
vernieuwd, verbeterd en aangepast. Het pand is in 2 fasen gerealiseerd, 
eerst beneden en daarna boven, en inmiddels in gebruik. 
Inzender: GOBAS architecten 
Mede-inzenders: Corporatie De Woonmensen, Van Norel Bouwgroep, 
de Passerel, Bartels engineering, Breman installaties

Afbeeldingen

voorgevel nieuw

voorgevel bestaand

Afbeeldingen

voorgevel nieuw

voorgevel bestaand

Afbeeldingen

voorgevel nieuwe toestand met hoofdentree
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ROTTERDAM CENTRAAL
Trouwe lezers van mijn columns voor ArchitectuurNL weten wat ik denk over vernieuwing, vooruitgang 
en andere moderne vormen van bijgeloof. Achteraf blijkt altijd dat men zonder enige noodzaak ravage 
heeft aangericht, terwijl van ware verbetering geen sprake is. De zogenaamde stadsvernieuwing 
is natuurlijk het schoolvoorbeeld. IJverige volkshuisvesters, bijgestaan door architecten die er ook 
niets van begrijpen, zijn nu al sinds de Woningwet van 1901 bezig met het vernielen van onze steden. 
Gelukkig heeft de crisis voorlopig een einde gemaakt aan deze dwaze bezigheid. 

Ook de Nederlandse Spoorwegen hebben de afgelopen decennia met groot enthousiasme 
deelgenomen aan de vernieuwing van het vaderland. Vooral de architect Sybold van Ravesteyn, die 
voor en na de oorlog voor de NS gewerkt heeft, is daar het slachto£er van geworden. Een groot deel 
van zijn werk is inmiddels gesloopt. Tegelijkertijd verdwenen vele oudere stations die waarschijnlijk 
nog heel bruikbaar waren. Het bedrijf beschikte destijds over een eigen ontwerpafdeling die duidelijk 
weinig a¬niteit had met monumenten. Sloterdijk en Leiden getuigen van de toenmalige opvattingen. 

Utrecht Centraal was als ik mij niet vergis het eerste station van Van Ravesteyn dat sneuvelde, in 
feite een verbouwing, nog altijd betreurd door de wat oudere bewoners van Utrecht. Het nieuwe 
station werd opgenomen in een winkelcentrum, een waar labyrint zonder duidelijke ingang of 
uitgang, dat gedurende de avonduren zelfs de geharde stedeling deed huiveren. Het openbaar 
vervoer was in die jaren op zoek naar een nieuwe identiteit. Daarna verdween meer werk van Van 
Ravesteyn. Nijmegen bestaat niet meer, Den Bosch nog wel. 

Maar het ergste was natuurlijk dat tenslotte ook Rotterdam Centraal eraan moest geloven, zijn 
meest ambitieuze poging om een eigentijds station te bouwen, in een stad die na de oorlog had 
gekozen voor radicale vernieuwing. De vraag is nu: hebben de ontwerpers in Rotterdam iets tot 
stand gebracht dat het station uit de jaren vijftig kan doen vergeten? Laten we beginnen met 
heel banale functionele argumenten. Het was altijd dringen in die krappe en wat sleetse tunnel 
naar de perrons en nog veel erger waren de smalle trapjes die de reiziger dan moest nemen om 
weer op het niveau van de sporen te komen. De wonderlijke kapjes op de perrons boden weinig 
beschutting, laten we eerlijk zijn, die machtige negentiende-eeuwse kap in Amsterdam was beter. 

Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Rotterdam Centraal heeft met stip de mooiste 
perronoverkapping van Nederland. Diverse ontwerpers hebben meegewerkt aan het nieuwe 
station, maar die bijdrage doet mij toch heel erg aan Jan Benthem denken. En er is meer, de 
perrons zijn aangenaam breed, vergelijk dat eens met de immer overbevolkte vluchtheuvels in 
Amsterdam, waar altijd lange wachtrijen ontstaan voor de roltrap. De nieuwe tunnel is natuurlijk ook 
aangepast aan hedendaagse reizigersaantallen. De detaillering had daar misschien nog net iets 
beter mogen zijn, mooiere materialen gaan ook in de perceptie langer mee. En dan de stationshal, 
tja. Hier bespeuren we wel iets van architectonische aanstellerij, het is misschien net wat te groot, 
en dan ook nog met een compleet bos boven je hoofd, verzaagd tot strookjes. Anderzijds biedt 
die enorme ruimte ook wel een aangename overgang tussen de heisa van het treinverkeer en de 
anarchie van het stadsgebeuren, een moment van rust voor de reiziger.

Het moet maar gezegd worden: Rotterdam Centraal is een triomf, zowel voor de ontwerpers als 
voor de Nederlandse Spoorwegen. Na lang tasten in het duister is het dan eindelijk gelukt om 
weer een treinstation te bouwen dat een vergelijking met de klassieken kan doorstaan. Zelfs 
stedenbouwkundig mag zonder meer gesproken worden van een spectaculair succes. Die 
vreemde boemerang lijkt op het eerste gezicht ook aanstellerij, maar bij nadere beschouwing 
vormt deze brutale vrije vorm een bijna magische overgang tussen het Groothandelsgebouw, 
met zijn in wezen vriendelijke architectuur, en het ongenaakbare zwarte monster van Bonnema. 
Het stationsplein is ook prachtig, hopelijk komen daar geen haringkarren en bloemenstallen. In 
Feyenoord-Ajax termen staat het voorlopig 5-0 voor Rotterdam.

Vincent van Rossum

COLUMN
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Prof. dr. Vincent van Rossem (1950) 
is verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) en houdt zich bezig 
met monumenten en stedenbouwkundige 
vraagstukken van de periode sinds de 
19de eeuw, in het bijzonder in de stad 
Amsterdam (leerstoel in samenwerking 
met Bureau Monumenten & Archeologie 
Gemeente Amsterdam). Van Rossum 
publiceert regelmatig, o.a. als columnist voor 
ArchitectuurNL. 
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‘Transformatie is 
dé grote opgave’

DOEPEL STRIJKERS
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“De projecten van Doepel Strijkers ontstaan vanuit een intensief, 
analytisch proces. Het gaat ons altijd om het verbeteren en duurzamer 
maken van de wereld. Een beetje idealistisch misschien, maar dat is wie 
we zijn. We proberen de kloof tussen kunst en wetenschap te dichten 
door ontwerpend onderzoek onderdeel van onze dagelijkse praktijk te 
maken. Het gebeurt vrij zelden dat we heel intuïtief tot een oplossing 
komen; wij komen tot iets door te analyseren.”  

ESTHETIEK MET INHOUD
“Als je een huis gaat ontwerpen, dan weet je dat er al miljoenen huizen 
zijn gemaakt. Daaruit zijn archetypes ontstaan. Om te innoveren, moet je 
die typologie eerst begrijpen, daarna pas kun je tot nieuwe, hybride 
oplossingen komen. Er is nooit één beste oplossing; elk ontwerp is een 
momentopname. Maar analyse is een goed hulpmiddel. Het zorgt er 
bovendien voor dat je gefundeerde keuzes kunt maken, die je goed kunt 
uitleggen aan je opdrachtgever. Je kunt ze veel makkelijker meenemen in 
je redenering, omdat iets niet alleen maar ‘mooi’ is. Los van de functie, 
moet ook de vorm iets doen, het moet mensen raken. Dat is ook 
duurzaamheid: iets maken wat mensen graag willen behouden.”

“Voor ons staat ‘esthetiek met inhoud’ altijd centraal, want een ontwerp 
kan ook sociaal en ecologisch meerwaarde creëren. Hoe dat tot stand 
komt of vorm krijgt, heeft vooral met de context en opdrachtgever te 
maken. In het geval van Haka (zie kader), lag er vanuit de opdrachtgever 
heel concreet de vraag om materiaal te hergebruiken, omdat ze wilden 
dat het gebouw duurzaamheid zou weerspiegelen. In co-creatie konden 
we daar als projectteam nog een sociaal-duurzame component aan 
toevoegen, door bij de ontwikkeling re-integreerders te betrekken. Zoiets 
ontstaat dan uit een dialoog van een paar maanden.” 

PASSEND ANTWOORD
“Transformatie is dé grote opgave van deze, en van de komende tijd. 
Daar kunnen wij als Doepel Strijkers echt ons ei in kwijt. Je moet 
reageren op wat er is en daarvoor moet je een gebouw eerst begrijpen. 
Je reageert op de geschiedenis en bagage van een gebouw én op wat 
het nu nodig heeft én je moet een visie hebben over de toekomst-
mogelijkheden. Dat is een verrijking. Iets nieuws maken is veel makke-
lijker dan een passend antwoord bedenken op iets wat er al is. Dat maakt 
het een complexe, maar vaak wel de leukste opgave. Ook strategisch is 
het voor ons natuurlijk interessant, want wij voorzien nu dat zo’n zestig tot 
zeventig procent van ons werk daaruit voort zal komen. De kennis en 
expertise die wij op dit gebied hebben, biedt ons bureau mooie kansen 
voor de toekomst.”

DE JUISTE VRAAG
“Elk geslaagd project begint met goed opdrachtgeverschap. Het is 
belangrijk dat de opdrachtgever zich bewust is van de impact die een 
succesvolle transformatie kan hebben en dat hij de goede vragen stelt. Dat 
blijven we in het proces steeds teruggeven: ‘werken we met elkaar nog 
aan de juiste vraag’. Duurzaamheid zou als term niet eens meer genoemd 
moeten worden; het is wat ons betreft niets anders dan verantwoord 
ontwerpen. Een kwestie van logisch nadenken, een basishouding.” 

Duzan Doepel (1971) is een van de oprichters en drijvende krachten achter Doepel 

Strijkers. Hij geeft voor NRP Gulden Feniks zijn visie op de veranderende (bouw)wereld: 

“Wij werken vanuit de sterke overtuiging dat er niets duurzamer is dan een ruimte die 

beweegt en verbindt, die je stimuleert om je gedrag te (her)overwegen.”
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INTERVIEW

‘TRANSFORMATIE IS 
EEN COMPLEXE, 
MAAR VAAK WEL 
DE LEUKSTE 
OPGAVE’

Haka Recycle Office
Doepel Strijkers is één van de partners die REAP PLUS ontwikkelt. Deze 
methodiek vormt het inhoudelijke het Haka gebouw, dat is opgevat 
als een machine die de drager vormt voor toekomstige activiteiten. 
Daarbij is het sloopproces gekoppeld aan het bouwproces. Een team 
van mensen vanuit een achterstand tot de arbeidsmarkt, de Werk en 
Leerfabriek en Reclassering, heeft een groot deel van de objecten in 
elkaar gezet. Dit uitvoeringstraject, met goedkope niet-geschoolde 
krachten, impliceert voor de ontwerpen een eenvoudige repeterende 
detaillering, waarbij geen complexe technische bewerkingen nodig zijn. 
De kennis die is opgedaan, geeft een doorkijk naar de potenties van het 
toepassen van deze strategie voor een gebiedsontwikkeling. 
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“Sociale duurzaamheid is een mooie doelstelling, maar nog niet alle 
opdrachtgevers staan ervoor open. Onze filosofie is dat je door het 
betrekken van de lokale gemeenschap, gebruikers mede-eigenaar maakt. 
Daardoor wordt een gebied of gebouw heel anders gebruikt. Het hoeft 
niet altijd een re-integratietraject te zijn, het kan ook het betrekken van 
lokale ondernemers zijn. En ook als een opdrachtgever daar nog niet 
voor openstaat, vinden we het belangrijk om te laten zien dat het tot de 
mogelijkheden behoort.”

“De grootste verandering die de crisis in de bouwsector teweeg heeft 
gebracht is misschien wel hoe er nu tegen gebiedsontwikkeling wordt 
aangekeken. Voorheen was het ontwikkelen en wegwezen, nu ligt de 
focus veel meer op gebiedsexploitatie over de langere termijn. Total cost 
of ownership en sociaal en ecologisch return on investment zijn niet meer 
weg te denken. Het koppelen van stromen over de lange termijn is 

onderdeel geworden van de value case, dat is misschien wel de grootste 
paradigma shift.”  

LANGZAAM VAK
“Op het gebied van architectuur vind ik het Franse Lacaton & Vassal 
fantastisch. Het is heel inspirerend om te zien hoe zij zich op een 
onderwerp als klimaatzones vastbijten en dat in honderd variaties in hun 
architectuur verwerken. Een ander voorbeeld komt uit de kunst: 
minimalist Donald Judd. Hij heeft een waanzinnige manier van kijken. Het 
sublieme van een object maken dat iets met je doet, terwijl je soms niet 
kan duiden wat dat precies is.” 

“Een heel concreet voorbeeld voor ons is de manier waarop innovaties 
zoals cradle-to-cradle in productontwikkeling worden opgenomen. In 
productontwerp is het ook normaal om proto types te maken en testen 
voordat deze op de markt komen. In verge lijking met de keteninte gratie 
die we in pro ductontwerp zien, is architectuur een lang zaam vak. Daarom 
moeten we nu een paar passen bijzetten en inzetten op het bevorderen 
van de onderlinge samenwerking.”
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DOEPEL STRIJKERS ambieert met intelligent ontwerp en strategische 
interventies het gat te dichten tussen kunst en wetenschap. 

Duzan Doepel
(architect, 1971)
Duzan Doepel emigreerde in 1996 vanuit Zuid-Afrika naar Nederland 
om als project architect voor MVRDV te gaan werken. Een lange-termijn 
interesse in duurzaamheid leidde hem naar het Ruimtelijk Planbureau in 
2002. Sinds 2003 is hij een ona®ankelijk zelfstandige en combineert hij 
onderzoek en ontwerp op architectonische en stedelijke schaal in zijn 
dagelijkse praktijk. Doepel bekleedt bovendien de leerstoel Sustainable 
Architecture & Urban (Re-)Design op het Kenniscentrum RDM. 

Eline Strijkers
(interieurarchitect, 1969)
Na vijf jaar bij MVRDV architecten richtte zij bureau Strijkers op, voordat 
zij en Duzan in 2007 fuseerden tot Doepel Strijkers. Strijkers heeft een 
sterke fascinatie voor het analyseren en optimaliseren van beweging 
en gedraging van de gebruiker, wat maakt dat Strijkers projecten zich 
niet alleen sterk verhouden tot de architectonische context, maar 
organisatorisch functioneren als een maatpak voor de gebruiker.  
 
“Wij proberen passende antwoorden te geven op grote 
maatschappelijke vragen. Een ontwerp kan zo’n antwoord bevatten, als 
het de kracht heeft om gedrag te veranderen. Een circulaire, inclusieve 
economie, zo laat onze benadering zich het beste samenvatten. Hoe 
kunnen we kringlopen sluiten en hoe betrekken we de omgeving, 
gemeenschap en gebruikers zoveel mogelijk bij wat we ontwikkelen. 
Het onderscheidende van ons bureau is dat wij architectuur en 
interieurarchitectuur op een gelijkwaardige manier samenbrengen. We 
focussen ons niet op het object, het gebouw of het gebied, maar op de 
totale levenscyclus van een project. Hoe kan elk onderdeel, dus ook het 
realisatietraject een bijdrage leveren aan opgaves.” 
 DOEPELSTRIJKERS.COM

Biobased retrofit (Concept House Village)
Nederlandse woningbouwcorporaties bezitten een enorme voorraad 
woningen uit de jaren ’50, ‘60’ en ’70 die energetisch in slechte 
staat zijn. Biobased Retrofit is een flexibel, modulair systeem om de 
energieprestatie en het comfort van bestaande huizen te verbeteren. 
Het ontwerp voorziet in passieve verwarming en natuurlijke ventilatie 
door het toepassen van klimaatramen, uitgevoerd in hergroeibare 
materialen, zoals hout en hennep. Het telen van hennep op vervuilde 
grond, heeft als nevene�ect dat de bodem gesaneerd wordt. De 
uitgespaarde saneringskosten financieren een deel van de onrendabele 
top voor sociale woningbouwrenovatie.
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RENOVATIE

Renovatie is de categorie voor alle soorten 
gebouwen die na renovatie weer een  

aantoonbare, duurzame toekomstwaarde 
hebben gekregen, met behoud van hun  

oorspronkelijke functie. 

  
GEMEENTEHUIS BRUMMEN

UITBREIDING MUSEUM DE FUNDATIE

  

CYGNUS GYMNASIUM
(AMSTERDAM)
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CYGNUS 
GYMNASIUM 

De markante, voormalige technische school ‘Het Schip’ aan de Vrolikstraat/Wibautstraat 

in Amsterdam is getransformeerd tot een modern schoolgebouw voor het Cygnus 

Gymnasium. Het complex is ingrijpend aangepast aan actuele onderwijsinzichten en de 

richtlijn Frisse Scholen. Docenten, ouders en leerlingen vinden het lichte gebouw ‘best wel 

cool’.  Het ruimtelijk ontwerp gaf de Wibautbuurt een nieuwe impuls. 

1

54NRP Gulden Feniks 2014

54-57_winnaarrenovatie.indd   54 20-05-14   10:14



RENOVATIE/WINNAAR

1. Het exterieur van de praktijkwerkplaats oplei-
ding autotechniek in 1956 met de oorspronke-
lijke, houten overheaddeuren. 2. Een science lab 
voor multidisciplinair samenwerken in een 
voormalig praktijklokaal. 3. Schoolkantine in de 
autowerkplaats van de voormalige ambachts-
school. De nieuw gemaakte overheaddeuren 
leiden naar het terras.

3

21
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Door het weghalen van de beveiligingshekken, 
het nieuwe schoolplein met aansluitende 
fitnessruimte en kantine met terras is het 

gebouw weer middenin het publieke domein 
gekomen, als voorbode van de herontwikkeling 

van de Parooldriehoek met woningen, 
bedrijfsruimten en een park.
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Het gebouw is in de periode 1952-1956 ont-
worpen door architect J.B. Ingwersen en sterk 
geïnspireerd op de Unité d’Habitation van Le 
Corbusier. Mede vanwege de expressieve 
schoonbetonconstructie is het gebouw in 2009 
aangewezen als rijksmonument. Het complex 
verkeerde in erbarmelijke staat en was afge-
schermd door een hoog beveiligingshek. Het 
interieur, inclusief de sportzaal bovenin, was 
verkaveld in benauwde hokken zonder klima-
tisering. Vanwege geluidsoverlast door het 
verkeer van de Wibautstraat waren de venti-
latieramen buiten gebruik. Het interieur was 
bedorven door het in harde kleuren overschil-
deren van het schoonbeton, waaronder enkele 
betonreliëfs van kunstenaar Harry Op de Laak. 

Respect
De transformatie is door Wessel de Jonge 
Architecten met veel respect voor het oor-
spronkelijke gebouw uitgevoerd. De verrom-
meling en vervuiling die in het gebouw waren 
geslopen, zijn met precisie en vernuft verwij-
derd. Daarmee zijn de oude sfeer en uitstraling, 
de opzet, ruimtelijkheid, materialiteit en rijkelijk 
toegepaste kunst van het gebouw hersteld. De 
jury van NRP Gulden Feniks is vol lof: ‘Het toont 
aan hoe je door goed opdrachtgeverschap een 
verkommerd gebouw weer gekend en gewaar-
deerd maakt, zowel sociaal als in stedenbouw-
kundig opzicht.’

Met de restauratie van schokbeton, een Neder-
landse innovatie uit de jaren vijftig, is nu een 
van de eerste ervaringen opgedaan. Voor de 
afwerkingen van de prefab-onderdelen (kleur, 
toeslagen en nabehandeling) zijn met het 
herstelbedrijf telkens recepturen en oplos-
singen op maat ontwikkeld. De architect 
schakelde gespecialiseerde kleuronderzoekers 
en restauratoren in, onder andere voor voor het 
herstel van de unieke kunstwerken van Harry 

Op de Laak, waaronder vele diepreliëfs in 
constructief schoonbeton en de intarsiawand bij 
de terreintoegang. 

Ook Ingwersens oorspronkelijke kleurkeuze 
voor de binnendeuren en de houten schuif-
ramen is met veel zorg teruggebracht. Voor de 
plaatsing van isolatieglas direct in de beton-
sponningen is door middel van verlijming een 
succesvolle detaillering ontwikkeld. 

Frisse school
Klimaatproblemen zijn zoveel mogelijk opgelost 
door gebruik van bestaande gebouwkwalitei-
ten, zoals de brise-soleil, warmteaccumulatie 
van beton en de gebouwstructuur. Daarnaast is 
de buitenschil geïsoleerd door na-isolatie van 
het dak en het plaatsen van zonwerend 
isolatieglas in combinatie met goede zon/
lichtwering. De nieuwe houten schuiframen met 
FSC-keurmerk hebben een verbeterde kier-
dichting voor geluidwering en energiebespa-
ring. Bovendien kreeg het gebouw een 
energiezuinig cv-installatie en een gebalan-
ceerd ventilatiesysteem met warmteterug-
winning. Door gangen en trappenhuizen te 
benutten als 'retourkanalen' voor afvallucht, kon 
het aantal luchtkanalen in het monument met 
ongeveer de helft worden beperkt. Dit kwam 
ten goede aan zowel het budget als het 
monumentale interieur. Mechanische koeling is 
vermeden. Een slimme balans tussen bouw-
kundige maatregelen en installaties maakte 
ondanks de monumentenstatus, een verbeterd 
binnenklimaat conform Frisse Scholen haalbaar. 

Slim dubbelgebruik
Het hokkerige interieur werd opengebroken en 
opnieuw ingedeeld. Op verzoek van de school 
kwamen er twee volwaardige sportruimten, drie 
muziekstudio’s, diverse science labs (multi-
disciplinaire werkplaatsen), verspreide werk-

plekken voor groepsstudie en een mediatheek 
voor 150 leerlingen. Door slim dubbelgebruik 
van mediatheek en gymzaal kon de extra wens 
voor een auditorium met podium worden 
gehonoreerd: de gymzaal ligt 80 cm hoger en 
vormt het podium dat met een schuifwand aan 
de mediatheek geschakeld wordt. De begane 
grond is zoveel mogelijk op de omgeving 
gericht. De voormalige smederij is omgebouwd 
tot fitnessruimte; de autoreparatiewerkplaats 
biedt onderdak aan een kantine met de oor-
spronkelijke, gereconstrueerde houten over-
headdeuren naar het straatterras. De opzet is 
dat de op het maaiveld gelegen fitnessruimte 
en kantine ook door omwonenden worden 
benut. De fietsenberging, tevens klimaatbu£er, 
is op verzoek van het Stadsdeel grotendeels 
inpandig. 

Voorbeeldfunctie
Het project is bekroond met de gemeentelijke 
Brinkgreve Bokaal als voorbeeld voor andere 
naoorlogse schoolgebouwen in Amsterdam. 
Het gymnasium heeft haar identiteit ermee 
versterkt en als gevolg twee extra brugklassen 
kunnen inschrijven. Docenten, ouders en leer-
lingen ervaren het lichte en luchtige gebouw als 
prettig en ‘best wel cool’. Bovendien kreeg de 
zakelijke Wibautstraat door de aanwezigheid 
van schooljeugd weer een vrolijke impuls. 

Inzender: Wessel de Jonge Architecten 
Mede-inzenders: Stichting ZAAM, 
Bouwbedrijf De Nijs, Rienks 
bouwmanagement, ABT, Climatic Design 
Consult, HE Adviseurs, Annefloor Schlotter 
kleuronderzoek
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1. De nieuwe ontvangsthal met houten 
hoofddraagconstructie. Zowel duurzame 
materiaalgebruik als demonteerbaarheid van 
de nieuwbouw worden niet verhuld, maar juist 
benadrukt. 2. Artist’s impression bovenaanzicht. 
De uitbreiding is geen autonoom gebouw, maar 
een omarming van de bestaande monumentale 
villa. Hierdoor ontstaat synergie tussen beide 
gebouwen. Dankzij de compactheid van dit 
ontwerp wordt het omringende parklandschap 
optimaal in kwaliteit hersteld. 3. De gerenoveerde 
villa en het nieuwe gebouw. 

3

2

1

Inzender: gemeente Brummen 
Mede-inzenders: Rau architecten, BAM 
Utiliteitsbouw, gebruikers gemeente 
Brummen, Royal Haskoning, Blossom 
consultancy Design & Build, Turntoo
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GEMEENTEHUIS BRUMMEN
De gemeente Brummen heeft een oogstrelend nieuw gemeentehuis. Centraal in het 

gebouw staat een monumentale villa waar architect Thomas Rau, tegen een zeer 

gering budget, de nieuwbouw als het ware omheen vouwde. De gekozen materialen zijn 

milieuvriendelijk, robuust en voor 95 procent demontabel en herbruikbaar. Een ander 

bijzonder voorbeeld van duurzaamheid is de kartonnen receptiebalie in de ontvangsthal. 

Deze is samen met lokale partners ontwikkeld als eerbetoon aan de plaatselijke 

kartonindustrie. Het milieuvriendelijke concept van het gemeentehuis past in het streven 

van de gemeente naar hoogst haalbare duurzaamheid in haar eigen huisvesting. 

De gemeente Brummen wilde haar ambtelijke 
organisatie een gezonde en prettige 
werkomgeving bieden voor de komende 
twintig jaar met de focus op hoogst haalbare 
duurzaamheid binnen een beperkt budget. De 
oude huisvesting, een monumentale villa via een 
loopbrug verbonden met een semipermanent 
gebouw, voldeed niet meer. Vanwege de 
herkenbaarheid, cultuurhistorische waarde en 
grote mogelijkheden van de villa, was het logisch 
om deze te renoveren en het semipermanente 
gebouw te vervangen. Rau architecten vertaalde 
deze ambitie in een omarmende uitbreiding van 
de bestaande villa, waardoor synergie ontstaat 
tussen beide gebouwen. 

Oude glorie
Zonder forse investeringen of ingrijpende 
aanpassingen herkreeg de villa haar 
representatieve functie. De begane grond is 
toegankelijk gemaakt als vergadercentrum 
en op de verdieping is de oude structuur 
van kleinere kamers teruggebracht. De hier 
gesitueerde raadszaal is daarvoor verplaatst. 
De structuur van de villa (marmeren centrale 
gang) is doorgezet naar de uitbreiding, waar 
hij uitmondt in de centrale verkeersruimte. 
Het oude balkon aan de voorzijde is hersteld. 
Ook aan haar plek als object in een groene 
tuin is eer gedaan. Dankzij de compactheid 
van het nieuwe ontwerp was er ruimte om de 
versnipperde landschapstuin in te richten als 
openbaar wandelpark in oorspronkelijke stijl.

Duurzaam 
In het nieuwe, omarmende gebouw is gebruik 
gemaakt van milieuvriendelijke, robuuste en 
herbruikbare materialen. Belangrijkste aspecten 
zijn de houten hoofddraagconstructie en 
houten gevelelementen. Een bewuste keuze: 
hout is immers een natuurlijk, hernieuwbaar en 
licht bouwmateriaal met een lage milieube-
lasting voor productie en transport. Bovendien 
kan hout zonder brandwerende afwerklagen 
worden toegepast, en is het een sfeerbepalend 
element in het ontwerp. Het gebruik van beton 
bleef tot een minimum beperkt. Andere duur-
zame aspecten zijn de hooggeïsoleerde 
buitenschil met drie-dubbelglas en sedumdak. 
Daarnaast is de installatie energiezuinig onder 
meer door toepassing van verlichting met 
aanwezigheidsdetectie en led-lampen, water-
besparende toiletten en een infiltratievijver. 

Demontabel
Alle materialen zijn demontabel, zodat deze na 
demontage van het gebouw een tweede leven 
kunnen krijgen en de grondsto£en behouden 
blijven voor de toekomst. Het gebouw kan 
dus zonder noemenswaardige problemen op 
een andere locatie worden herbouwd. Ook 
kunnen de losse bouwelementen, zoals houten 
kolommen en vloeren, in een nieuw gebouw 
worden verwerkt. ‘Het accent op hergebruik 
en dus tijdelijkheid betekent een impuls voor 
de archaïsche bouwindustrie,’ meent de jury 
van NRP Gulden Feniks. Zowel het duurzame 

materiaalgebruik als de demonteerbaarheid 
worden niet verhuld, maar juist benadrukt om 
de duurzaamheid van het gebouw inzichtelijk 
te maken voor gebruikers en omgeving. Ook 
het slooppuin van de oudbouw is zichtbaar 
verwerkt in de nieuwbouw. 

Goed voorbeeld
Door in crisistijd en met een beperkt budget 
een hoge mate van duurzaamheid na te 
streven voor haar eigen huisvesting, heeft de 
gemeente Brummen het goede voorbeeld 
gegeven. Het ideeëngoed met betrekking tot 
de circulaire economie is breed toegepast. Er is 
niet alleen aandacht besteed aan het ontwerp 
(demontabele en herbruikbare materialen), 
maar ook aan het inkoopproces. Zo zijn volgens 
het Turntoo-concept met de co-makers en 
overige leveranciers financiële vergoedingen 
afgesproken om de gebruikte materialen over 
twintig jaar terug te nemen. Met zijn zichtbare, 
duurzame aspecten vervult het gebouw tevens 
een maatschappelijke rol in de bewustwording 
van de eigen medewerkers en de Brummense 
gemeenschap. Een bijzonder voorbeeld is de 
niet te missen kartonnen receptiebalie in de 
ontvangsthal. Deze is in samenwerking met 
lokale partners ontwikkeld als eerbetoon aan 
de plaatselijke kartonindustrie. 

RENOVATIE/NOMINATIE
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1. Museum De Fundatie aan de Blijmarkt in 2010. 
• foto Bierman Henke 2. Luchtopname tijdens 
bouwuitbreiding. De ellipsvormige uitbreiding 
is opgebouwd uit stalen ribben met houten 
gordingen. • foto Pedro Sluiter 3. Zicht op 
uitbreiding vanaf Potgietersingel. De ‘Art Cloud’ 
is uitgegroeid tot een icoon voor het museum en 
de stad Zwolle. • foto Joep Jacobs 4. Museum De 
Fundatie met uitbreiding in 2013. Het ontwerp is 
bekleed met 55.000 driedimensionale, keramische 
tegels. • foto Joep Jacobs 5. De nieuwe, glazen lift 
door de entreehal van het bestaande gebouw naar 
het atrium van de nieuwbouw. • foto Joep Jacobs 
6. Nieuwe tentoonstellingsvloer met ko�ebar 
en uitzicht over de binnenstad van Zwolle. • foto 
Joep Jacobs
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UITBREIDING MUSEUM DE FUNDATIE
Museum De Fundatie, gehuisvest in een voormalig gerechtsgebouw uit 1840, is zo succesvol 

dat uitbreiding nodig was. De opdracht aan Bierman Henket architecten was met een beperkt 

budget 1000m2 extra tentoonstellingsruimte realiseren, zonder de bestaande zalen en het 

solitaire karakter aan te tasten. Een radicaal concept op het dak bleek de enige optie. Het 

nieuwe ontwerp is inmiddels uitgegroeid tot een icoon voor het museum en de stad Zwolle.  

Het neoclassicistische gebouw aan de Blijmarkt 
is in 1840 als gerechtshof ontworpen door 
architect E.L. de Coninck. Het gebouw ligt op 
de grens tussen de middeleeuwse binnenstad 
en het open 19e-eeuwse parklandschap van de 
singels. Het gebouw kent een dubbele sym-
metrie met aan weerszijden een monumentale 
entreepartij en een centrale entreehal over 
twee verdiepingen. 
Het gebouw is sinds 2004 in gebruik als museum 
voor moderne en hedendaagse kunst. De opgave 
was om voor een beperkt budget 1000m2 extra 
tentoonstellingsruimte te realiseren. Daarbij 
moest de toegankelijkheid van en de routing door 
het bestaande gebouw worden verbeterd. De 
zalen, die bij de herbestemming van het gebouw 
in 2004 al duurzaam waren gerenoveerd, moch-
ten nauwelijks worden aangetast. Uiteraard moest 
het solitaire karakter van het gebouw gehand-
haafd blijven. Al snel bleek dat een constructie op 
het dak de enige mogelijkheid was om binnen 
budget aan het programma van eisen te voldoen. 
Dwars door het bestaande gebouw zijn acht 
stalen kolommen aangebracht die op een eigen 
fundering staan. De kolommen dragen de nieu-
we uitbreiding met twee tentoonstellings-
vloeren van samen 1000 m2. Zo staat de 
uitbreiding constructief en architectonisch los 
van het oude justitiepaleis. 

Art Cloud
De ellipsvormige uitbreiding, opgebouwd uit 
stalen ribben met houten gordingen, contrasteert 
nadrukkelijk met de klassieke opbouw van het 
bestaande gebouw. De uitbreiding is bekleed 
met 55.000 driedimensionale, keramische 
elementen die zijn geproduceerd door Konink-
lijke Tichelaar uit Makkum. De gemêleerde, 
witblauw geglazuurde tegels kleuren mee met 

de lucht en geven het volume een zekere 
lichtheid. Door de voegen tussen de tegels 
wordt het regenwater afgevoerd, waardoor de 
keramische elementen zelf niet vervuilen. ‘Een 
verrassend en eyecatching idee,’ vindt de jury 
van NRP Gulden Feniks. ‘Prachtige gevel, zowel 
qua kleur als expressie.’
De Art Cloud heeft twee vrij indeelbare tentoon-
stellingsvloeren van samen 1000m2, waarmee 
de totale capaciteit van het museum is verdub-
beld. Een centraal atrium boven de bestaande 
hal koppelt de nieuwe aan de oude museale 
wereld. Een glazen lift brengt bezoekers naar 
vier verdiepingen. Aan de noordzijde is een 
grote pui gerealiseerd, die de twee tentoon-
stellingsvloeren van daglicht voorziet en be-
zoekers een weids uitzicht op de binnenstad 
geeft. De uitbreiding voldoet verder aan alle 
duurzaamheidseisen voor nieuwbouw: een 
zwaar geïsoleerde schil, energiearme verlich-
tingsarmaturen, WTW luchtbehandelingsin-
stallatie en LTV vloerverwarming. 

Iconische uitstraling
Waar ‘de wolk’ bedacht is om de binnenstad 
nieuw leven in te blazen en de monumentale 
waarden van het bestaande gebouw te ver-
sterken, is het spectaculaire volume inmiddels 
uitgegroeid tot een icoon voor museum en stad. 
De uitbreiding van het museum krijgt nationale 
en internationale aandacht in de pers, waardoor 
de bezoekersaantallen enorm zijn gestegen. 
Ook voor de bewoners van Zwolle is er een 
belangrijke publieke voorziening bijgekomen. 
De bestaande collectie van het museum is 
beter ontsloten, er is meer ruimte voor tijdelijke 
exposities en evenementen op het gebied van 
kunst en cultuur. Een wijn- en ko¬ebar op de 
onderste vloer in de uitbreiding versterkt de 

multifunctionaliteit en in het bestaande ge-
bouw encomplex is ruimte vrij gekomen voor 
vernieuwde kantoor- en projectruimte. De 
entreehal is voorzien van een nieuw toegangs-
systeem, een nieuw ontworpen entreebalie en 
museumwinkel. Het gebouw is open van 
structuur en gemakkelijk toegankelijk. 

Internationaal niveau
Museum De Fundatie is het bewijs dat een 
Rijksmonument in een zorgvuldig vormgegeven 
ontwerpproces, op vooruitstrevende wijze 
vernieuwd kan worden, zonder de monumentale 
waarden van gebouw en stad aan te tasten. 
Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
als de lokale monumentenverenigingen en de 
gemeente waren vanaf de eerste schetsen 
positief over het radicale concept voor de uit-
breiding. Onder het motto ‘behoud door ont-
wikkeling’ werd een reeks debatten met de 
bevolking, belangenorganisaties en monu-
mentenzorg georganiseerd, die het draagvlak 
voor de uitbreiding vergrootten. Hierdoor werden 
(inspraak)procedures aanmerkelijk verkort; de 
bouwvergunning werd in een recordtijd verleend. 
Met minimale bouwkosten is het museum zo 
een kunstinstelling van internationaal niveau 
geworden.

Inzender: Bierman Henket architecten
Mede-inzenders: Gemeente Zwolle, Bierman 
Henket architecten, Esch, BAM, ABT , 
Huisman & Van Muijen, Climatic Design 
Consult, Bremen Bouwadviseurs, Leerkens, 
Koninklijke Tichelaar, Kampstaal, Ten Koppel 
staalbouw, Mitsubishi, BRS, Stairway, 
Rollecate, Flexglas
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BODEWONING BOMENBUURT
De monumentale bodewoning van Maartensdijk kreeg na een groot scha-
lige verbouwing zijn oorspronkelijke woonbestemming terug. Het interieur 
bestond uit slecht verbouwde kamertjes, wat een rigoureuze ingreep 
mogelijk maakte. Alle woonfuncties werden ondergebracht aan een cen-
trale kern over twee woonlagen. Hierdoor wordt de ruimte optimaal ge-
bruikt en krijgt de woning een open karakter met lange zichtlijnen. De open 
structuur van de begane grond is ingericht op flexibel gebruik. Schuif-
deuren maken het mogelijk eetkamer, woonkamer, keuken en entreehal af 
te sluiten of samen een ruimte te laten vormen. Een vide boven de keuken 
en een royaal trapgat maken de hoogte belee°aar. De ouderslaapkamer 
boven heeft een inloopkast en is verbonden met de badkamer. Beide 
kinderslaapkamers zijn via een hoogslaper verbonden met een deel van de 
zolder. Douche, wastafel en bad vormen samen de ‘wasstraat’. Via de vide 
staat de badkamer direct in contact met de keuken, wat de ruimtelijkheid 
versterkt. Met behoud van het monumentale exterieur is een bijzondere 
moderne, flexibele woning met veel ruimtelijkheid ontstaan.
Inzender: Beuving Martensen Architecten 
Mede-inzenders: Meijer aannemersbedrijf, ACT van Eijk constructies, 
Timax

Voor 350 woningen in de Utrechtse bomenbuurt (Ondiep), gebouwd als 
aangename arbeiderswijk in de jaren twintig, is gekozen voor renovatie 
met behoud en herstel van de oorspronkelijke woningen en versterken van 
het dorpse karakter. Ondanks de inbreuk van stadvernieuwing in de jaren 
zeventig, was het exterieur van de woningen deels nog oorspronkelijk. 
De plaats van vensters en deuren was op de begane grond nog 
onveranderd, maar kozijnen waren ontdaan van tussenstijlen, draairamen, 
roede-indelingen en oorspronkelijke voordeuren. De dakkapellen zijn bij 
diezelfde renovatie vervangen door één over alle woningen doorlopende 
dakuitbouw met grove detaillering, die de karakteristieke lange daklijn 
van de zadeldaken op de kopgevels miskende. Alle woningen kregen 
gevelherstel, nieuwe dakkapellen, kozijnen met isolerende beglazing, dak-, 
gevel- en vloerisolatie, asbestsanering, mechanische ventilatie en optioneel 
centrale verwarming. 'Met verschillende maatregelen werden de woningen
aanmerkelijk energiezuiniger, onderhoudsarmer en comfortabeler.' 
Inzender: Mitros 
Mede-inzenders: Hopstaken Kleindijk Architecten, VIOS Bouwgroep, 
Bewonersvereniging Bomenbuurt, LBP Insight, Krabbendam-Boerkoel, 
BME, Search, Gemeente Utrecht, GGD, Politie

Straatbeeld voor renovatie

Afbeeldingen

Straatbeeld na renovatie
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DE BLAUWE PANDEN DE POORTERS VAN MONTFOORT
De Blauwe Panden liggen verdeeld over de Vrolikstraat in de Amsterdamse 
Oosterparkbuurt. De woningen zijn rond 1900 gebouwd en in de jaren 
tachtig aangekocht om ze te vervangen door nieuwbouw. Uiteindelijk is 
gekozen voor behoud en herstel. Het programma is in overleg met de 
bewoners tot stand gekomen, wat resulteerde in een gemengde aanpak: 
16 panden ondergingen hoog niveaurenovatie, funderingsherstel en 
samenvoegingen; 12 panden onderhoud met optionele verbeteringen, 
waarvan 4 met funderingsherstel. Hiervan is de helft sociale huur en de 
andere helft koop. Alle renovatiepanden kregen nieuwe trappen die 
voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. Bij naast elkaar 
gelegen panden is gekozen voor trappenhuizen die twee of drie panden 
tegelijk ontsluiten. Hierdoor kon men diverse woningtypes aanbieden: 
kleine lofts, twee- en driekamerwoningen en grote maisonnettes. De 
doelen zijn gehaald: er is meer di£erentiatie naar grootte, doelgroep en 
prijs ontstaan en de woningkwaliteit is verbeterd. 
Inzender: CASA architecten 
Mede-inzenders: Ymere projectontwikkeling, Deurwaarder/HSB Bouw, 
Bewonerscommissie Blauwe Panden, Duyts bouwconstructies, MBM 
bouwkosten

Vanwege hun ruimte en goede ligging, besloot woningcorporatie GroenWest 
de veertig jaar oude woningen in de Poorterstraat in Montfoort te renoveren 
en naar een hogere energieprestatie te brengen. Reeds 82 woningen zijn 
gerenoveerd en opgewaardeerd van energielabel E naar A. Als pilot werden 
10 woningen duurzaam gerenoveerd met de focus op een comfortabel 
binnenklimaat. Als basis is het renovatieconcept van VELUX en Danfoss 
toegepast, dat de principes van Active House omarmt. Door licht, lucht 
en ruimte als uitgangspunt te nemen in het ontwerp, is een goede balans 
tussen energieontwerp, binnenklimaat en omgeving ontstaan. Omdat 
de energievraag en CO2-uitstoot zeer beperkt is, zijn deze woningen 
opgewaardeerd naar energielabel A++. Door toepassing van meer daglicht 
en frisse lucht zijn het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners 
verbeterd. Binnenkort moeten meer dan drie miljoen woningen een 
energiemodernisatie ondergaan. Dit Active House-project toont aan dat het 
mogelijk is om het energieverbruik te verlagen en de lee°aarheid van de 
bewoners te verhogen, zonder concessies te doen aan het ontwerp.
Inzender: VELUX Nederland 
Mede-inzenders: GroenWest, BouwhulpGroep, BAM Woningbouw, 
Nieman raadgevende ingenieurs, Danfoss Nederland

Afbeeldingen

straatbeeld na renovatie

straatbeeld voor renovatie

Afbeeldingen

straatbeeld na renovatie

straatbeeld voor renovatie

Oorspronkelijke voorgevel

Afbeeldingen

Nieuwe voorgevel
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GORONTALOSTRAAT HOOFDWEG
De renovatie van Gorontalo vormt onderdeel van de vernieuwing en 
opwaardering van de Indische buurt in Amsterdam. Het project is een 
unieke mix van wijkvernieuwing, architectuur, gevarieerd woonprogramma 
en duurzaamheid. Het gebouw met schuine kap wordt ingeklemd door 
stevige metselwerkhoeken met erkers, die het verankeren aan het 
Makassarplein. Kunststo¯ozijnen en -deuren zijn vervangen door houten 
kozijnen en voordeuren met rijke detaillering en verholen ventilatieroosters, 
balkons zijn vervangen en uitgebreid, erkeropbouwen teruggeplaatst, 
hijsvoorzieningen en dakkapellen gerepareerd. Met respect voor de 
karakteristieken van het gebouw is een ingenieus tetris-schema gemaakt 
van kleine en grote woningen, van sociale huur-, middensegment- en vrije-
sectorwoningen. Bewoners van voor de renovatie hebben in Gorontalo 
een comfortabele en lichte woning teruggevonden. Nieuwe bewoners 
kregen unieke woningen aangeboden op hoeken en topverdiepingen. 
Bedrijfsruimtes op de hoeken dragen bij aan de levendigheid van het 
Makassarplein. De CO2-productie is sterk verminderd en alle woningen 
hebben nu minimaal label A.
Inzender: Van Schagen architekten 
Mede-inzenders: De Alliantie, bouwgroep Buitenhuis, Bureau 1232, 
Bouwadviesbureau Strackee

Met een ingrijpende renovatie zijn twee woningbouwblokken met zestig 
portieketagewoningen aan de Hoofdweg in Amsterdam niet alleen 
technisch opgewaardeerd, maar ook sterk verfraaid. Ontworpen in een 
sobere variant van de Amsterdamse School, verloren de woningen 
tijdens renovaties in 1973 en 1985 veel oorspronkelijke geveldetails. 
In 2012 resteerden tochtige, gehorige en verpauperde blokken. De 
woningen zijn voor de wijk zeldzaam groot en van belang voor grote 
families: 26 huurwoningen bleven beschikbaar voor de doelgroep, 34 
woningen zijn verkocht. Het wooncomfort is sterk opgewaardeerd met 
nieuwe inbouwpakketten, geluidisolatie, energielabel van G naar A, 
hoogwaardige buitenruimtes, extra zolderetages met dakterras. Oude 
details zijn teruggebracht en de gevels zijn architectonisch verbeterd met 
nieuwe karakteristiek gedetailleerde erkers, gemetselde postvakblokken 
en authentiek gedetailleerde voordeuren en luifels. Voortuinen werden 
weer beplant en kregen smeedijzeren hekken met gemetselde penanten. 
De blokken zijn nu uitnodigend en een sieraad voor de wijk. 
Inzender: Villanova architecten 
Mede-inzenders: Ymere, HSB Bouw, Deurwaarder, Ing. A.T. 
Brands Konstruktief Advies, Tauw, CDC, MBM Bouwkosten, 1:1 
Stadslandschappen

Gerenoveerde gevels aan de Hoofdweg; houten kozijnen met roedeverdeling, luifels boven de voordeuren,
messing postkasten.

) Vervuilde gevels aan de Hoofdweg, kunststof kozijnen, suskasten, vlakke voordeuren, blikken postkasten en
verrommelde voortuinen.

De bestaande entreedeuren, blikken postkasten en kunststofkozijnen met suskasten, fietsen in de voortuinen.

Afbeeldingen

Gorontalo na renovatie: stoer en trots
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HUIS MARSEILLE ISABELLALAND
Fotomuseum Huis Marseille is gerenoveerd en uitgebreid met 
een buurpand. Doel was om de twee panden in de Amsterdamse 
grachtengordel op een subtiele manier tot één museum te verbinden, 
zonder de ziel van de twee monumenten aan te tasten. De drie verlichte 
doorgangen zijn minimaal, maar strategisch zo geplaatst dat er een 
logische routing door het museum ontstaat. Per bouwlaag verschieten 
de balkenplafonds van kleur; de kleurstellingen in beide gebouwen zijn 
gerelateerd. De Lodewijk XIV-stijlkamer is in de originele scharlaken kleur 
teruggebracht. Witglanzende meubels in de museumshop en balieruimte 
spelen in op de ruimtelijke monumentaliteit. Ook is de kelder uitgegraven 
en de constructie verbeterd. De expositieruimtes zijn uitgebreid van 
zes naar veertien en de klimaatinstallatie is onopvallend geïntegreerd. 
Verder heeft het museum nu een gekoeld depot, ontvangstkamer, 
educatieve ruimte, hijsinstallatie, verlengd terras en dubbele tuin. Sinds 
de heropening in september 2013 is het bezoekersaantal verdubbeld. 
Inzender: LEVS architecten 
Mede-inzenders: Janivo Holding, Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns, Huis 
Marseille, Bouwadviesbureau Strackee, LBP|Sight, Galjema Technisch 
Adviesbureau, ngnb advocaten, Vis Restauratie Architecten 

In de twaalf verdiepingen hoge galerijflats aan het Isabellaland in de 
Haagse wijk Mariahoeve, woonde je in de jaren zestig op stand. Ruim 
veertig jaar later waren de drie verschraalde flats toe aan een inhaalslag. 
Dankzij een e¬ciënte en bewonersgerichte renovatie kunnen de 216 
woningen nu weer vier decennia mee. De basis is een functionele, 
energetische en architectonische upgrading. Het casco is intact gelaten 
en de kopgevels zijn van een nieuwe, geïsoleerde gevelschil voorzien, 
die bestaat uit aluminium frames met Mosa-tegels, opgevuld met 
isolatiemateriaal. Ook de galerijen en balkons zijn aangepakt met nieuw 
aluminium hekwerk, privacyschermen en opgehoogde vloeren. Alle 
woningen kregen HR++-glas met ventilatieroosters, geïsoleerde hardglazen 
klepramen, balkondeuren en galerijdeuren. De gevelpanelen in de kozijnen 
werden vervangen door sandwichpanelen met hoogwaardige isolatie. 
Tegen de chique kopgevels zorgen nieuwe, verhoogde entrees voor 
een positieve uitstraling. Vanuit de entrees zijn doorzichten opgenomen 
naar het binnenterrein, die de veiligheid vergroten. Het renovatieplan is 
afgerond en door bewoners beoordeeld met een 7,4. 
Inzender: A3 Architecten 
Mede-inzenders: Haag Wonen, Van Wijnen Stolwijk 

Afbeeldingen

galerij- en balkongevel | nieuwe situatie

galerij- en balkongevel | oude situatie

Afbeeldingen

galerij- en balkongevel | nieuwe situatie

galerij- en balkongevel | oude situatie
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KERKRADE-WEST KLEIBURG
In juni 2012 startte de uitvoering van het project ‘De bestaande wijk van 
morgen’ in de gemeente Kerkrade. Dit grootschalige renovatieproject 
voorzag in de transformatie van 153 bestaande woningen in de wijk 
Kaalheid. De woningen kregen een volledig nieuw aanzien door 
vernieuwing van de buitenschil. De energielabel van de woning is 
daardoor van F naar A++  getild. Ook voldoen de nieuwe woningen aan 
de passie±uisnorm door grootschalige toepassing van PV-panelen. Als 
gevolg daalden gas- en elektrarekening ieder met € 50,- per maand, terwijl 
de huurverhoging na renovatie € 40,- bedroeg. Dankzij een innovatief plan 
konden bewoners gedurende de werkzaamheden in hun woning blijven 
wonen. De overlast werd geminimaliseerd door slimme prefabricage, 
die de bouwtijd met tien dagen verkortte. Een andere succesfactor is de 
intensieve begeleiding van de bewoners. De modelwoning was cruciaal 
bij het in kaart brengen van bewonerswensen en mate van appreciatie. Dit 
resulteerde in 100% deelname. Meedoen leverde bewoners veel voordelen 
op: een mooi huis, meer wooncomfort én kostenbesparing.
Inzender: Teeken Beckers Architecten 
Mede-inzenders: HEEMwonen, Bam Woningbouw Weert, Bewoners-
werkgroepen en huurdersraad Kaalheide, Caubergh-Huygen, Co-Makers

Kleiburg is een oorspronkelijke Bijlmerflat die door Rochedale voor 1 euro 
te koop is gezet en gefaseerd wordt afgenomen door KondorWessels 
Vastgoed. Het is idee om door vergroting van het woningeigendom 
en zelf opknappen de lee°aarheid en veiligheid van de Bijlmer te 
verbeteren met behoud van een karakteristieke flat. Het complex wordt 
verkocht als kluswoningen, waarbij de binnenzijde (keuken, badkamer, 
toilet, verwarming, indeling, etc.) door de koper wordt opgeknapt en de 
buitenzijde door de aannemer. De gevel wordt aangepakt door onder 
andere gevelreiniging, plaatsing nieuw dubbel glas en nieuwe draaiende 
delen. De begane grond en eerste verdieping veranderen van indeling 
en functie. Bergingen worden verplaatst naar de verdiepingen en op de 
begane grond komen grote, open doorgangen. De eerste 100 woningen 
zijn in 2013 verkocht en nagenoeg klaar. De resterende 110 woningen zijn 
momenteel in verkoop, de renovatie hiervan startte in maart 2014.
Inzender: Vireo Vastgoed 
Mede-inzenders: KondorWessels Vastgoed, Hollands Licht, Hendriks 
CPO, NL Architects, Rappange, XVW, kopers, KondorWessels 
Amsterdam, De Wijde Blik, Van Rosssum, Drost, Aveco de Bondt, 
Urbannerdam, AVT Makelaars, Hartman Notarissen, ABNAMRO, Triodos

Afbeeldingen

Achtergevel nieuw

Achtergevel bestaand

Afbeeldingen

Achtergevel nieuw

Achtergevel bestaand

Kleiburg noordzijde

Afbeeldingen

Render nieuwe situatie
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LANENFLAT LUNET ZORG
De veertig huurappartementen van de Lanenflat, op de hoek Boezemlaan 
en Kerkhoflaan in de Rotterdamse stadswijk Nieuw Crooswijk, hebben 
de radicale sloop in de wijk overleefd. De Lanenflat diende met een 
beperkt budget qua vorm, materiaal en detaillering ingepast te worden 
tussen de nieuwbouw in Nieuw Crooswijk. De voorgevel met balkons, de 
kopgevel met entree en de achtergevel met galerijen zijn gerenoveerd. 
De nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten maakten sloop van de 
woningen in het lage bouwdeel en het trappenhuis noodzakelijk. Een 
nieuw, transparant trappenhuis garandeert nu voldoende daglicht. Door 
twee balkons te verwijderen in het deel met de witte aluminium beplating 
is een dubbelhoge plint gerealiseerd, die aansluit op de plinten van de 
nieuwe appartementsblokken in de wijk. De nieuwe, gevouwen aluminium 
bekleding in twee verschillende kleuren geeft de voorgevel meer sculptuur, 
wat goed past bij de parcellering van de nieuwe woongebouwen. De 
gerenoveerde Lanenflat heeft een ware metamorfose ondergaan en 
is uiteindelijk niet van de nieuwbouw te onderscheiden. Het project is 
genomineerd voor de Rotterdamse Architectuurprijs 2013.
Inzender: ERA Contour 
Mede-inzenders: Woonstad Rotterdam, De Zwarte Hond

Lunet zorg in Eindhoven wilde alle verspreide bestuurstaken bijeenbrengen 
in een bestuurscentrum voor ca. 130 werknemers, te huisvesten in een 
gedateerd kantoorgebouw uit de jaren tachtig. Professionalisering van de 
organisatie en introductie van Het Nieuwe Werken waren uitgangspunt 
voor het programma van eisen. Doel was het daglichtarme cellenkantoor 
met sombere, lage gangen te transformeren tot een transparant, ruimtelijk 
kantoor met centraal in het gebouw hoge ruimten met daglicht via licht-
straten, vides en glazen vloeren. Deze forse ingrepen moesten passen in 
een fixed budget. Bij het optoppen met een verdieping plus lichtstraat zijn 
bestaande lichtkappen als vloersparingen in de tweede verdiepingsvloer 
hergebruikt. In de eerste verdiepingsvloer zijn aanvullend vloersparingen 
gemaakt om daglicht op de begane grond te verkrijgen. Parallel aan het 
architectuur- en interieurontwerp kregen de organisatiestructuur en Het 
Nieuwe Werken vorm. De verbeterde architectonische kwaliteit en de vrije 
indeelbaarheid hebben de levensduur van het  gebouw verlengd.
Inzender: Buro Beek 
Mede-inzenders:  Lunet zorg, Papko BV, Bouwbedrijf Th. van Kasteren, 
Krekon Adviesburo, Nelissen ingenieursbureau, Madern Techniek, 
Elektrotechnisch Buro Sweegers

Oorspronkelijke situatie Lanenflat

van bestaande naar nieuwe situatie

impressie van het oude gebouw

van bestaande naar nieuwe situatie

impressie van het oude gebouw

Afbeeldingen

Nieuw gevelaanzicht Lanenflat

67 NRP Gulden Feniks 2014

67_rinzending1112.indd   67 20-05-14   10:50



MONUMENT NIEUWE HAVEN PRESIDENT JAN LELSSTAAT
Het monument aan de Nieuwe Haven in Schiedam uit 1859 is gerenoveerd 
en verduurzaamd naar een modern mediakantoor. Het gebouw was 
oorspronkelijk een chique woonhuis, daarna was het in gebruik als bank 
en kantoor. Door transformaties in het verleden is het gebouw dichtgeslibd 
met kleine kantoorkamers en atypische toevoegingen. Het nieuwe ontwerp 
heeft een ruimtelijke, open plattegrond. Toevoegingen uit het verleden zijn 
verwijderd en nieuwe toevoegingen zijn ingetogen of bijna onzichtbaar 
ingepast in het bestaande gebouw. Monumentale delen zijn gerestaureerd, 
vervangen of in originele staat teruggebracht. De beletage is ingericht als 
kantoorruimte met twee vergaderzalen, eerste verdieping en zolder zijn 
kantoorruimten. De zijbeuk doet op alle verdiepingen dienst als technische 
ruimte met toiletten en pantry's. Het souterrain bevat voorzieningen als 
garderobe, keuken, kantine, serverruimte en biljartruimte met een nieuwe 
uitgang naar het achterliggende terras. Om het gebouw geschikt te maken 
voor intensiever gebruik door 48 kantoormedewerkers, is een rookvrij 
trappenhuis gemaakt. 
Inzender: FELSCH architecten 
Mede-inzenders: Cross Media Nederland, E.W.P. Bergwerf Bouw, DH 
installatieadvies, van Rossum raadgevende ingenieurs

Aan de President Jan Lelsstraat in Hoek van Holland ligt een complex van 
52 woningen die in 1964 zijn gebouwd. Het sterk verouderde complex 
moest volledig worden geherpositioneerd op het gebied van energetische 
prestaties (label G/F), wooncomfort, uitstraling en verhuurbaarheid. 
Bovendien moest het geschikt worden voor bewoning door verschillende 
doelgroepen. Verder wilde de opdrachtgever binnen het project 
ervaring opdoen met verschillende soorten verwarmingssystemen en 
energieopwekking. Tot slot moesten de sterke kanten van het complex 
behouden blijven, zoals de grote tuinen en sociale cohesie in de buurt. 
Gezien dit laatste diende het project in bewoonde toestand te worden 
uitgevoerd. Een andere ambitie was zoveel mogelijk te werken volgens 
het cradle-to-cradle-principe. Het eindresultaat heeft geleid tot woningen 
die beter zijn dan nieuwbouw: CO2-neutrale woningen met een moderne 
uitstraling, hoog comfortniveau mede dankzij de vergroting van het 
woonoppervlak en hoge energieprestatie (A++). 
Inzender: Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Willems 
Vastgoedonderhoud. 
Mede-inzenders: Houdtzicht Huurdersvereniging, BHBE, Uniek 
InstallatieAdvies, Velux, Sto Isoned bv

Afbeeldingen

Exterieur nieuw met nieuwe ventilatie schoorstenen

Oneigenlijke toevoegingen, ornamentlijsten en kamertjes

Afbeeldingen

Exterieur nieuw met nieuwe ventilatie schoorstenen

Oneigenlijke toevoegingen, ornamentlijsten en kamertjes

oorspronkelijke situatie

overgang van oud naar nieuw

Afbeeldingen

voorgevel nieuwe situatie
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QUELLIJNSTRAAT SLIM & SNEL
In de Quellijnstraat in de Amsterdamse Pijp bevonden zich kleine 
arbeiderswoningen, vaak zonder buitenruimte en op de begane grond 
een autogarage, verdeeld over drie panden. De appartementen waren 
ongeïsoleerd en hadden verouderde indelingen, installaties, sanitair en 
kozijnen. Daarnaast waren er verzakkingen door boring van de Noord/
Zuidlijn. In 2012 startte de renovatie. Funderingsherstel en sanering van 
de garage gaven aanleiding een aantrekkelijke mix van comfortabele 
sociale huurwoningen met brede balkons te maken. Door woningen 
horizontaal/verticaal samen te voegen, zolderbergingen te verkleinen en 
trappenhuizen te verminderen konden er behalve woningen voor kleinere 
huishoudens, ook ruime gezins- en seniorenwoningen op de begane 
grond komen. De garage maakte plaats voor woningen met diepe tuinen 
en kleinere bedrijfsruimten. Tegelijk werd de authentieke uitstraling van 
de panden hersteld met zorgvuldig vormgegeven oorspronkelijke en 
nieuwe elementen. Het terugbrengen van ‘de kleine korrel’ verlevendigt 
het straatbeeld. De nieuwe di£erentiatie zorgt bovendien voor meer 
woonruimte in een populaire wijk.
Inzender: MOPET architecten 
Mede-inzenders: de Alliantie, Vios bouwgroep, Wijksteunpunt wonen, 
Strackee, Bureau 1232

QuaWonen neemt met 240 woningen in Krimpen aan den IJssel deel 
aan Slim & Snel, een werkwijze om jaren zestig en zeventig woningen 
grootschalig, duurzaam én betaalbaar te renoveren. Het concept levert per 
woning een energiebesparing van meer dan zestig procent op, waarbij in 
combinatie met zes zonnepanelen een A++ energielabel wordt behaald. 
Door een bijzonder buurttraject is volledige bewonersparticipatie bereikt. 
Bewoners trekken tijdens de verbouwing in een hotelwoning, waar ze het 
comfort van de gerenoveerde woning ervaren. In het Transformatorhuis, 
een leegstaande woning in de wijk, kunnen ze hun ideeën voor renovatie 
tekenen. Tijdens de bouw wordt het Transformatorhuis veranderd in het 
Bouwdepot, waar bewoners restmaterialen uit woningen een tweede leven 
geven als (tuin)meubilair voor de buurt. Na renovatie wordt het Bouwdepot 
een Burenerf, een plek voor stadslandbouw en meer. De woningen worden 
op hoog niveau gerenoveerd, onder meer door isolatie, vervanging begane 
grondvloer en vernieuwing badkamers, keukens en toiletten. Begin 2014 
zijn 86 woningen opgeleverd en is fase 2 gestart.
Inzender: Hemubo 
Mede-inzenders: QuaWonen, Rudy Uytenhaak Architectenbureau BV, 
KCP, DPA Cauberg-Huygen, Platform 31 - Energiesprong

Straatgevel voor de renovatie, met autowerkplaats
bestaand rijtje

Afbeeldingen

Straatgevel na de renovatie, nieuwe ramen, deuren, dakkapellen, snijvoegen, smeedijzeren hekken

Afbeeldingen

nieuw rijtje
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SVEDEX SYMFONIESTRAAT
Het verouderde hoofdkantoor van Svedex deurenfabriek is onderdeel van 
een fabriekscomplex aan de rand van Varsseveld en zichtbaar vanaf de 
openbare weg. Het kantoor heeft in het verleden diverse verbouwingen 
ondergaan met uitbreidingen verspreid over het terrein. Svedex wenste 
vervangende nieuwbouw op één centrale plek; de eigenaar van het 
complex wilde juist spreiding van kantoren. De oplossing werd gevonden 
in een compromis: opbouw van het terrein en gebouwencomplex bleken 
geschikt voor twee kleinere, naar de straat toe gerichte kantoren, die 
eenvoudig op te delen zijn in meerdere units. Gevels werden bekleed met 
larikshouten latten, stalen profielbeplatingen en gevelstucwerk. Aluminium 
kozijnen werden voorzien van natuurlijke ventilatie en automatisch 
gestuurde uitvalschermen. Ook kwam er een nieuw verwarmingssysteem 
met op hout gestookte restwarmte uit het productieproces. De renovatie 
is uiteindelijk aanzienlijk goedkoper uitgevoerd dan vervangende 
nieuwbouw. Bovendien geeft de aanpak uitdrukking aan de innovaties die 
bij een vooruitstrevend houtbewerkingsbedrijf passen.
Inzender: Svedex 
Mede-inzenders: Beleggingsmaatschappij BBV, id bouwdiensten, Klander-
man bv, J. te Boekhorst constructieadvies, RBG-brandveiligheidsadvies 

De Symfoniestraat in de Kom van Loosduinen bestaat uit 47 sociale 
huurwoningen uit de jaren twintig, die het gezicht vormt van de 
achtergelegen wijk in Oudhollandse stijl. Bij renovatie in de jaren 
tachtig is weinig rekening gehouden met het oorspronkelijk ontwerp. 
Bovendien vertoonden de woningen veel technische gebreken, 
waardoor klachten ontstonden over tocht en koud. Er is gezocht naar 
een duurzame, ingrijpende woningverbetering die meer aansluit bij het 
oorspronkelijke beeld en bij de hedendaagse eisen voor wooncomfort 
en isolatie. Gekozen is voor een concept van na-isoleren van daken, 
vervangen van dakkapellen, toepassen van HR++glas en geluidwerende 
ventilatieroosters, verwijderen van asbest en schilderen van houtwerk. 
Na de afronding en evaluatie van twee proefwoningen zijn optimalisaties 
in prijs, kwaliteit, uitstraling en overlastbeperking doorgevoerd. Door 
de ingreep is de oorspronkelijke uitstraling van de woningen en het 
straatbeeld teruggebracht naar de jaren twintig. De totale woonlasten 
zullen door het verminderde gasverbruik lager uitvallen. 
Inzender: Staedion 
Mede-inzenders: Vink+Veenman, Adviesbureau Nieman Adviesbureau 
Steens, huurders Staedion

Afbeeldingen

Bestaand kantoor na de renovatie

Bestaand kantoor voor de renovatie

Afbeeldingen

Bestaand kantoor na de renovatie

Bestaand kantoor voor de renovatie

Afbeeldingen

Nieuwe situatie Symfoniestraat

Bestaande situatie Symfoniestraat

Afbeeldingen

Nieuwe situatie Symfoniestraat

Bestaande situatie Symfoniestraat
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UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN VAN RANDERODESTRAAT
De Universiteitsbibliotheek Leiden was een klassieke bibliotheek uit 1983 
met de focus op boeken en kennis. Doel was de bibliotheek te moderniseren 
tot een open space, gevuld met culturele verbeelding, ontmoetingen en 
leren. Bij het herontwerp waren vier principes leidend: stedelijke huiskamer 
met herkenbare loungeplekken door het gebouw; panorama van kennis, 
zichtbaar in lange boekenwanden met doorgangen en zitplekken waar 
bezoekers kunnen ontdekken en bekijken; diversiteit van studieplekken 
voor samenwerken,  individueel leren, in stilte of tussen de boeken; 
herontdekking en benadrukking van het Nederlands Structuralisme van 
architect Bart van Kasteel door ruimte te geven aan repeterende betonnen 
kolommen, RVS-verbindingspunten en de meanderende façade. In 2006 
is de leeszaal bijzondere collecties opgeleverd. Vier jaar later volgde de 
begane grond met studieplekken, computerwerkplekken en uitleen- en 
informatiebalies. In 2013 is de eerste verdieping opgeleverd. Hierbij zijn 
installaties en voorzieningen gerenoveerd en uitgebreid, (brand)veiligheid en 
vluchtwegen aangepast en is het datanetwerk vernieuwd.
Inzender: Katja Hogenboom studio 
Mede inzenders: Vastgoedbedrijf Leiden, FELSCH Architecten, 
Huurman Leiden BV

Aan de Van Randerodestraat in Boxtel zijn 3 bouwblokken met 21 woningen 
gerenoveerd. De blokken hebben 2 bouwlagen, waarvan de bovenste is 
ontsloten door een galerij. De 2 nieuwe verbindingen tussen de straten 
waaraan de blokken liggen, zorgen voor aansluiting op de groene 
verblijfsruimte. Naast renovatie van de stedenbouwkundige structuur zijn 
ook de woningen aangepakt. Waar sociaal onveilige bergingblokken de 
bouwmassa afsloten, is een overkragende uitbreiding van de woonkamer 
gekomen die uitziet naar buiten. De galerij is via een trap verbonden met een 
nieuw aangelegd achterpad. De geperforeerde bekleding van de baluster 
is doorgezet in een hoogwaardige erfafscheiding die de doorsteek naar 
het park begeleidt. De schil van de woningen is vervangen en bouwfysisch 
op nieuwbouwniveau gebracht. Binnen zijn de plattegrond aangepast, 
keukens en badkamers vervangen en de techniek gemoderniseerd. 
Het gerenoveerde complex voldoet in uitstraling en uitrusting aan alle 
nieuwbouweisen en vormt de norm voor nieuw woningen in het plan.
Inzender: Woonstichting St. Joseph 
Mede-inzenders: KDV Architectuur, Hendriks Onderhoud en Beheer, 
Bewonerscommissie Van Randerodestraat, Archimedes Bouwadvies, 
De Jong Installatie Management

Afbeeldingen

lounge als stedelijke huiskamer, op de eerste verdieping kasten met doorgangen en studieplekken.

jaren tachtig stijl in bestaande Huygenscentrum, studiezalen met archief opstelling van de boeken op eerste.

Afbeeldingen

lounge als stedelijke huiskamer, op de eerste verdieping kasten met doorgangen en studieplekken.

jaren tachtig stijl in bestaande Huygenscentrum, studiezalen met archief opstelling van de boeken op eerste.

Afbeeldingen

Gevelaanzicht nieuwe situatie

Gevelaanzicht bestaande situatie

Afbeeldingen

Gevelaanzicht nieuwe situatie

Gevelaanzicht bestaande situatie
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VENTOSEFLAT WILLEMSKWARTIER
De Ventoseflat begon als sigarenfabriek en is in de jaren twintig en dertig 
verbouwd tot woongebouw door de Amsterdamse School-architect J.M. 
van der Mey. Door de jaren heen is het gebouw verschillende malen 
gerenoveerd, waarbij originele details zijn verdwenen en het metselwerk 
is geschilderd. Door de renovatielook en achterstallig onderhoud was het 
bijzondere bouwwerk onherkenbaar geworden. Pas na een historisch 
onderzoek kreeg de Ventoseflat eindelijk erkenning als gemeentelijk 
monument. Vanaf 2009 is gestart met het maken van een uitgebreid 
restauratieplan. Het restaureren van met name de buitengevel was een 
complexe opgave. Oorspronkelijke elementen, kleuren en afwerkingen zijn 
daarbij teruggebracht. Daarnaast zijn de woonwerk-maisonetteswoningen, 
appartementen en commerciële ruimten aangepakt: buitenruimte, akoestiek, 
wooncomfort, ventilatie en energieverbruik zijn geupdate naar de huidige 
eisen. Resultaat: een gebouw dat de 21e eeuw in kan als ‘levend monument’.
Inzender: architecten|en|en 
Mede-inzenders: Gemeente Eindhoven, Strukton Van Straten, 
Vereniging Ventoseflat, Nelissen Eindhoven, Adviesbureau Tielemans, 
K&M adviseurs, Suzanne Fischer, BASE Photography, Denise van der 
Sar en Guus van Leeuwen 

Voor een budget van € 37.500,- per woning ondergaan in de Nijmeegse wijk 
Willemskwartier 407 woningen uit 1922 groot onderhoud. Werkzaamheden 
die de woningen opwaarderen van gemiddeld energielabel F naar B 
en de levensduur verlengen met 30 jaar, maar waardoor ook veiligheid, 
comfort en uitstraling weer in de wijk terugkomen. Samengevat wordt 
de totale bouwkundige schil aangepakt: spouwmuurisolatie, dakisolatie, 
dakbedekking, kozijnenherstel, schilderwerk, goten, hemelwaterafvoeren, 
metselwerk, voegwerk, asbestsanering, nieuwe deuren en ramen met 
isolerende beglazing. Binnen worden installaties en meterkast aangepakt, 
cv-ketel en ventilatie vernieuwd en keuken, douche en toilet gerenoveerd. 
Tevens worden de riolering vervangen of hersteld. De werkzaamheden 
worden in bewoonde staat uitgevoerd, waarbij bewoners voor, tijdens en 
na de ingreep intensieve begeleiding krijgen. Het project loopt door tot 
medio 2014. Klanttevredenheid is hoog en de verbeterde uitstraling heeft 
inmiddels tot een stijging van de verkoopcijfers van een aangrenzend 
nieuwbouwproject geleid.  
Inzender: Groot Onderhoud 2.1 
Mede-inzenders: Portaal Vastgoedonderhoud, Hagemans 
Vastgoedonderhoud, Bewonerscommissie Willemskwartier, LBP, 
Centrum voor Woononderzoek

Afbeeldingen

Gerestaureerd met originele kleuren

Afbeeldingen

Gerestaureerd met originele kleuren

Ruusbroeckstraat, héél oorspronkelijk

Afbeeldingen

Ruusbroeckstraat, anno 2014
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WYNAND FOCKINK
Sinds 1730 is in hartje Amsterdam jeneverstokerij Wynand Fockink 
gevestigd. Zes oude pandjes met een distilleerderij, slijterij, proeflokaal, 
bottelarij, kwaliteitscontroleruimte, workshopruimte en kantoor. Opdracht 
was de bouwkundige en technische staat te verbeteren, maar ook de 
onderlinge relaties tussen de functies. Behalve het proeflokaal zijn alle 
ruimtes gestript en van nieuwe afwerkingen voorzien. Daarbij was de 
oorspronkelijke kwaliteit van de historisch panden leidend. Om de ruimtes 
meer in één sfeer te brengen, zijn zachte materiaalovergangen gemaakt 
en verschillen in kleur- en materiaaltoepassingen verkleind. Zo komen de 
historische kleuren van het proeflokaal terug in de slijterij, toiletgroepen 
en workshopruimte. In de distilleerderij is de oorspronkelijke, roodbruine 
baksteen weer zichtbaar, die subtiel samengaat met de roodkoperen 
stookketels. De distilleerderij met zijn museumfunctie heeft een 
representatief karakter gekregen. Het stookproces is maximaal zichtbaar 
gemaakt. Dat geldt ook voor de techniek: kanalen en leidingen maken van 
de distilleerderij een huiselijk fabriekje.

Inzender: Inbo 
Mede-inzenders: Lucas Bols BV, Jurriens, TBDV Installatie Adviesburo, 
Constructiebureau Tentij, Grontmij

De oorspronkelijke bottelarij, gezien richting de binnenhof.

De vernieuwde bottelarij met daarnaast de distilleerderij.

De oorspronkelijke bottelarij, gezien richting de binnenhof.

De vernieuwde bottelarij met daarnaast de distilleerderij.

NRP NextGen daagt jonge, betrokken medewerkers van NRP partners uit 
om te werken aan oplossingen in transformatie en renovatie. Deelname 
aan NRP NextGen moet een basis vormen voor transparantie en onderling 
vertrouwen. Het kan leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen door te 
doen: samen met elkaar te werken aan cases. Daarnaast leidt het tot het 
vergaren, delen en ontwikkelen van kennis. Dit allemaal met als doel om je 
business in deze markt te vergroten.

DE TOEKOMST STAAT AL KLAAR
Sluit je aan bij NRP en geef jonge medewerkers in je bedrijf via NRP NextGen 
de ruimte zich te ontwikkelen tot dé professionals van de nieuwe generatie. 

Meer informatie op nrp.nl 
of via ons secretariaat:
secretariaat@nrp.nl
06 - 504 376 30

DE JONGE GENERATIE  
VAN NU: DE VERNIEUWERS 
VAN DE TOEKOMST

Sander Dorleijn, ABT

“De kern van integraal 
werken, is mensen te 
motiveren om anders 
te denken en doen.”

Rutger Oolbekkink, Inbo

“Als we het gezamenlijk 
belang kunnen definiëren, 
kunnen we met z’n allen 
zorgt dat het werkt.”

Anneloes van der Meer, HEVO

“Als iedereen zich bloot durft te  
geven – en dat is niet makkelijk – 
kun je samen heel ver komen.”
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LOW BUDGET, 
HIGH IMPACT

  

FENIXLOODS II
(ROTTERDAM)

Sinds 2014 is er een extra prijs: Low Budget, 
High Impact. Deze prijs wordt uitgereikt aan 

een project dat met een relatief lage  
investering (per m2) een groot effect heeft 

bereikt. De jury selecteert uit álle inzendingen 
voor NRP Gulden Feniks – los van de indeling 

in categorie – de winnaar voor de  
Low Budget, High Impact prijs.
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FENIXLOODS 
II

De Fenixloodsen waren een dichte wand aan het Deliplein op Katendrecht. In afwachting 

van een definitieve bestemming heeft Van Schagen architekten de loodsen met simpele, 

doelmatige ingrepen ‘opengebroken’ en geschikt gemaakt voor haar eerste gebruikers 

circusopleiding Codarts en Circus Rotjeknor. Een mooi voorbeeld van hoe partijen elkaar 

vonden en met een beperkt budget tijdelijke huisvesting realiseerden. Het project geeft 

ook nieuwe energie aan plein en omgeving. 
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Sinds een paar jaar heeft de gemeente Rot-
terdam de Fenixloodsen I en II in bezit. Op 
termijn wil de gemeente de loodsen heront-
wikkelen naar grootschalige functies, inclusief 
nieuwbouw van woningen bovenop de lood-
sen. Gezien de grootte van de loodsen (totaal 
ca. 27.500 m2) zal deze herontwikkeling nog 
jaren in beslag nemen. Langdurige leegstand 
is voor niemand aantrekkelijk, daarom zocht 
de gemeente een tijdelijke functie voor de 
gebouwen die nog niet definitief herontwik-
keld worden. 

Rauwheid
Codarts, een circusopleiding op hbo-niveau, 
zocht naar een nieuw onderkomen met als 
specifieke wens een ruimte met een vrije 
hoogte van minimaal 12 meter voor de trapeze. 
Dienst Stadsontwikkeling zag direct mogelijk-
heden in de Fenixloodsen en vroeg Van 

Schagen architekten een plan uit te werken 
om de loodsen tot circusschool te trans-
formeren. Jeugdcircus Rotjeknor sloot zich 
daarop als tweede huurder bij het project aan. 
De opdracht luidde: maak de ruimte met even 
sobere als doelmatige ingrepen geschikt voor 
de huurders. Daarnaast moest de inbouw 
demontabel zijn met het oog op herontwikke-
ling in de toekomst. Bovendien moest het 
bouwafval door hergebruik beperkt blijven.
Met een exploitatietermijn van vijf jaar was de 
investeringsruimte niet groot. De bouwkundige 
ingrepen moesten dus minimaal zijn. Dit ‘mini-
malisme’ paste goed in het streven van Van 
Schagen architekten om de rauwheid van de 
gebouwen overeind te houden. De loodsen 
zijn een utilitaire, bouwkundige structuur van 
kolommen, balken en vloeren. Deze construc-
tie is grotendeels ongemoeid gelaten. Waar de 
structuur is aangepakt, is dat zichtbaar gela-

ten. Zo zijn bij het maken van grote gaten voor 
de trapezeruimte de betonbalkkoppen in het 
zicht gelaten. Oude betonkolommen, balken 
en bestaande wanden bleven ruw en onbe-
handeld. 

Daglicht
De gesloten architectuur van de gevels bleef 
uitgangspunt. Alleen bestaande gevelope-
ningen zijn weer open gemaakt en voorzien 
van nieuwe, terugliggende kozijnen. 
Daklichten zijn opnieuw geopend, zodat 
daglicht royaal tot in het hart van het gebouw 
kan toetreden. De grote schuifdeuren zijn in 
de huidige staat gehouden. Erachter kwam 
een glaspui met grote dubbele deuren. Door 
een nuchtere organisatie van plattegrond en 
entrees vangen voorbijgangers op het Deli-
plein weer een glimp op van het water aan de 
andere kant van het gebouw. Dankzij een 
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1. (linkerpagina) De loodsen zijn een utilitaire, 
bouwkundige structuur van kolommen, balken 
en vloeren. Deze constructie is grotendeels 
ongemoeid gelaten. Waar de structuur is 
aangepakt, is dat zichtbaar gelaten. Zo zijn bij het 
maken van grote gaten voor de trapezeruimte 
de betonbalkkoppen in het zicht gelaten. Oude 
betonkolommen, balken en bestaande wanden 
bleven ruw en onbehandeld. 2. De gesloten 
architectuur van de gevels bleef uitgangspunt. 
Alleen bestaande gevelopeningen zijn weer open 
gemaakt en voorzien van nieuwe terugliggende 
kozijnen. Daklichten zijn opnieuw geopend, zodat 
daglicht royaal tot in het hart van het gebouw 
kan toetreden. De grote schuifdeuren zijn in de 
huidige staat gehouden. Erachter kwam een 
glaspui met grote dubbele deuren.

nieuwe verdieping in de vorm van een entresol 
konden kantoren en klaslokalen bij de aan-
wezige gevelgaten worden geplaatst, waar 
voldoende daglicht is. De lichtstraat in de 
gevel biedt vanuit de kantoren een fenome-
naal uitzicht op de Wilhelminapier. Om de 
akoestiek in de trapezezaal op een acceptabel 
niveau te krijgen, is een groot deel van de 
ruimte betimmerd met nieuwe vurenhouten 
latten op isolatiemateriaal.

Hergebruik
Allereerst voorkomt hergebruik van de 
loodsen een hoop milieubelasting die met 
sloop en nieuwbouw gepaard gaat. Daarnaast 
zijn afgedankte onderdelen in de verbouwing 
opnieuw gebruikt. Zo bestaan de klaslokalen 
uit oude prefab-containerunits van de oude 
‘Villa Zebra’. Deze werden al eens eerder 
gebruikt voor een tijdelijke school in Hoogvliet 
en beginnen nu aan hun derde leven in deze 
Fenixloods. Ook oude gevelbeplatingen, een 
stalen vluchttrap en een deel van de verlich-
tingsarmaturen is opnieuw gebruikt. Maar 
bovenal is de match tussen het casco en het 
kunstonderwijsprogramma duurzaam. Dat 
biedt kansen om niet alleen nu, maar ook in  
de toekomst een bijdrage te leveren aan de 
upgrading van Rotterdam-Zuid.

Low budget 
De kosten van het bouwkundige werk 
bedragen ongeveer 360 euro per vierkante 
meter. Zo’n kwart van dit bedrag is versleuteld 
in de definitieve herontwikkeling van de 
loodsen. De sparingen die in de vloeren van 
de eerste verdieping zijn gemaakt, dienen in 

de toekomst ter ontsluiting van de parkeerlaag 
op de eerste verdieping. Het resterende deel 
van de investering wordt terugverdiend uit de 
huuropbrengsten. Onderdeel van de deal 
tussen de gemeente en de huurders is dat het 
gebouw sober wordt opgeleverd. Dit betekent 
dat de huurders zelf moeten investeren in 
bijvoorbeeld gebruiksvloeren en trapezium-
constructies. Nieuwe onderdelen, zoals het 
grid en de sportvloeren, zijn demontabel en 
dus goed verhuisbaar na vijf jaar.
De gemeente Rotterdam is tevreden met het 
resultaat: de ruimtelijkheid van de ingrepen, 
het hergebruik van de verschillende onder-
delen, het in stand gehouden rauwe karakter 
van de loodsen en het tempo van de planont-
wikkeling en uitvoering worden geroemd. In 
aanvulling op de upgrading van het Deliplein is 
hier een prachtig project gerealiseerd en 
hebben Katendrecht en Rotterdam weer 
verder aan kracht gewonnen. 

De jury was het snel en unaniem eens over de 
eerste winnaar van de prijs LOW BUDGET, 
HIGH IMPACT: ‘Fenixloods II is van grote 
betekenis voor de omgeving. (…) Hier hangt 
een geweldige energie.’

Inzender: Van Schagen architekten 
Mede-inzenders: Stadsontwikkeling 
Gemeente Rotterdam, afdeling 
Vastgoedontwikkeling, Van Wijnen Stolwijk 
B.V., Van Eijk Sloopwerk, Adviesbureau Van 
der Weele, R&V Adviseurs, Bouwkundig 
Adviesburo Baas B.V.
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‘Het gaat 
erom welke 

oplossingen je 
biedt’

DUS ARCHITECTS
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“Al het werk van DUS architects reageert op maatschappelijk vragen. Dat 
begint met bèta-tests en krijgt zijn vervolg in architectuur. Wij starten altijd 
door gewoon te gaan doen. We kunnen vooraf nooit precies inschatten 
wat de kosten of risico’s zullen zijn. Dat willen we ook niet. Door te doen, 
onderzoeken we wat de juiste materialen, programma’s, tijd en ruimte is 
of zijn voor deze specifieke oplossing.”

Spil
“DUS architects laat mensen graag nadenken. Niet alleen over wat en hoe, 
maar veel integraler: over wat wonen en leven voor mensen in essentie en in 
detail betekent. Samen een stad maken, samenleven, dat kun je alleen met 
meer mensen. Wij houden heel erg van de handen uit de mouwen en iets 
losmaken bij mensen in een wijk. Woningbouw is super interessant. Denk 
alleen al aan de typologie van Vinexwijken, aan hoe mensen van iedere 
woning een eigen huis maken. Maar als architect kun je zoveel méér: je hebt 
de mogelijkheid om vanuit de woning verder te kijken. In dit proces kunnen 
bewoners zelf heel veel toevoegen, maar het is wel belangrijk om als 
architect het ontwerp te blijven maken. Bewoners en ambtenaren denken 
puur vanuit hun eigen perspectief en een architect zou juist die verschillende 
perspectieven moeten en kunnen samenvoegen in een ontwerp dat daad-
werkelijk werkt op die plek. Daarom zien we de rol van de architect veel 
breder; als een spil in het bouwproces en als procesontwerper.”

“Je kunt best een groots en meeslepend plan maken, maar het mag nooit 
een strikte blauwdruk voor de toekomst worden. Een plan moet zich in de 
tijd kunnen ontwikkelen en ruimte bieden voor initiatieven en verande-
ringen in de maatschappij. Als je daar eerst een hele regelgeving omheen 
bedenkt, wordt het nooit een dynamische leefomgeving. Bij herontwik-
keling van stedelijke gebieden moet je stapje voor stapje werken. Kijk 
bijvoorbeeld naar het Hembrugterrein in Zaandam. Het bestaande plan 

was het volledige terrein in één keer herontwikkelen. Het nieuwe plan is 
veel flexibeler, waarmee je het gebied kunt laten uitgroeien tot een 
levendig stadsdeel waar de kwaliteiten van de voormalige wapenfa brie-
ken en munitieopslagen ten volle benut worden, passend bij de stad en 
haar bewoners en ondernemers.”

Mensen en data
“Dit soort flexibele plannen kun je heel goed parametrisch vastleggen in 
digitale ontwerpen. Zo behoud je overall design statements en laat je 
tegelijk ruimte voor specifieke veranderingen. De techniek is al wel zover, 
maar de mindset nog niet. Ik moet wel lachen als soms oude rotten uit het 
vak onze expo van het 3D Print Canal House bezoeken. Die duidelijk  
heel geïnteresseerd zijn in wat we doen, maar uiteindelijk toch zeggen: 
dat ontwerpen met de computer wordt natuurlijk niets. Pas als je 
daadwerkelijk over de mogelijkheden vertelt,  beginnen ook deze 
mensen er iets van te begrijpen. Maar ik verwacht dat er nog wel een 
generatie overheen gaat voor we bestemmingsplannen gaan program-
meren. Dat hoeft uiteraard niet alleen op gebiedsniveau, dat kan juist  
ook met huizen of alleen kamers. Die koop je van een applicatie die lijkt 
op iTunes en download je om zelf te printen. Dat is voor mij een stip aan 
de horizon die ik wel wil zetten: een eigen lijn huizen in ‘iTunes’. Een  
serie kamerontwerpen, waarvan er – zoals in de modebranche – elk 

Ze bouwen momenteel ’s werelds eerste 3D geprinte grachtenpand. Met Bubble Building 

creëerden ze van zeepbellen het ultiem tijdelijke paviljoen. Ze stellen continu vragen en 

stoppen talloze uren in onderzoek, maar zijn het meest geïnteresseerd in: doen. Martine de Wit 

(1977) laat voor NRP Gulden Feniks zien hoe de wereld er volgens DUS Architects uit kan zien.  

‘JE MOET GEWOON 
STEEDS WEER EEN 
STAPJE ZETTEN’

3D Print Canal House
Van exterieur tot interieur tot installatie: DUS print een heel grachtenpand in 
3D. “We hebben er nog even voor nodig, maar het wordt fantastisch. We zijn 
nog steeds heel veel aan het onderzoeken, daar hebben we onszelf drie jaar 
voor gegeven. In die periode komt het huis af, maar ik weet ook nog niet 
hoe. Het is een geweldige case study, waarin we bekijken wat voor business 
modellen voor de bouw we hieruit kunnen destilleren. Al dat onderzoek is 
kostbaar, dus de inzet van partners zoals Henkel en Heijmans is onmisbaar 
voor ons. Uiteindelijk moet het materiaal minimaal kunnen concurreren met 
beton, niet alleen in kracht, e�ciency en duurzaamheid, maar ook in kosten. 
Anders gaat niemand ermee aan de slag.” Het project wist tijdens zijn 
bezoek aan het Rijksmuseum ook de aandacht van president Barack Obama 
te trekken en wordt in de internationale pers op de voet gevolgd. 
 3DPRINTCANALHOUSE.COM
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seizoen een nieuwe collectie komt. En misschien zijn we daar al dichter 
bij dan we denken. De kamers van het 3D Print Canal House zijn al  
voor een groot deel parametrisch ontworpen. Het open onderzoeksplat-
form dat we hiervoor hebben opgezet, laat de belofte van die gedachte 
zien.” 

“Als we niet samenwerken, is er simpelweg geen toekomst. Als wij achter 
gesloten deuren het onderzoek naar het 3D Print Canal House zouden 
doen, hadden we op dit moment niet genoeg kennis en geld bij elkaar 
gehad. Bijvoorbeeld via Ultimaker en hun goed georganiseerde global 
maker community hebben we mensen leren kennen met wie we onze 
ideeën en ambities naar een volgend niveau kunnen brengen. Die 
samenwerkingen bewijzen hoe het in de wereld van nu anders kan: we 
werken mondiaal en cross-sectoraal samen, brengen kennis en culturen 
bij elkaar. Die diversiteit is onvervangbaar. Ik kan nooit zo denken als 
iemand met een totaal andere achtergrond, uit een ander deel van de 
wereld. En juist dat maakt dat we elkaar kunnen versterken en kennis aan 
kunnen reiken die we zelf niet eerder nodig hebben gehad. Zo kom je tot 
oplossingen die anders ondenkbaar waren geweest.”

Ambacht meets technologie
“Een opleidingsinstituut voor digitale fabricage zou een enorme sprong 
voorwaarts kunnen betekenen. Volgens mij hebben we voor de toekomst 
ambachtslieden in digitale fabricage nodig. De kennis van het oorspron-
kelijke ambacht mag niet verloren gaan. Maar die moet wel gekoppeld 

worden aan nieuwe technologie. Als je die twee dingen bij elkaar kunt 
brengen, kom je ineens tot heel waardevolle antwoorden bijvoorbeeld op 
renovatievraagstukken. Ik denk dat mensen het werken met digitale 
fabricage machines als 3D printers onderschatten, het vereist heel veel 
specifieke kennis en vaardigheden. Mensen moeten machines leren 
kennen, je moet precies weten hoe materialen reageren, welke druk en 
snelheid de beste kwaliteit oplevert a±ankelijk van het gebruikte digitale 
model en materiaal. Ik denk dat degene die als eerste met goede digitale 
fabricage op de bouwmarkt komt, een gigantische voorsprong neemt op 
zijn concurrenten.”

“Ik denk dat we ons nog te veel laten leiden door de markt en wat 
marktconform is. Dat is verergerd door de crisis. Terwijl het begint bij 
mensen enthousiasmeren. Toen wij begonnen met ons project van een 
3D geprint grachtenpand, hebben we gewoon de doos gebouwd waar de 
printer in moest komen. Gewoon een lege doos: er zat nog niks in, maar 
er stond wel iets. Dat is soms genoeg voor anderen om met ons de 
volgende stap zetten. Je moet simpelweg beginnen en vervolgens de 
mensen vinden die samen met jou het pad willen verkennen. Precies dát 
bedoelen we met bèta-testen.” 

Wereldproblemen aanpakken
“We moeten met z’n allen doen, doen, doen. Alles kan namelijk, als je los 
kunt laten dat je van tevoren wilt weten hoe het er uiteindelijk uit gaat 
zien. Ik zou zelf graag een manier vinden om van plastic afval goedkope, 
functionele, duurzame en mooie woningen te maken. Dan kunnen we 
grote, mondiale wereldproblemen aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat 
het kan. Met het printen van het eerste grachtenpand zijn we begonnen. 
Voor ons gaat het niet om een huis van plastic bouwen, maar om te 
onderzoeken welke oplossingen en mogelijkheden het biedt. De vraag is 
niet waarom je dat niet zou proberen; je komt er in deze tijd gewoon niet 
meer mee weg om dat niet te doen.” 

‘ONZE SAMENWER-
KINGEN BEWIJZEN 
HOE HET ANDERS 
KAN’
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DUS ARCHITECTS
De samenwerking tussen Hans Vermeulen (1977), Martine de Wit (1977) 
en Hedwig Heinsman (1980) ontstond in hun studietijd. Ze leerden elkaar 
kennen door samen aan projecten te werken, waarbij ook performance 
art gebruikt werd in hun ontwerpen. Een onalledaags trio, dat zichzelf 
steeds als onderdeel van projecten inzet. Een echte rolverdeling is nooit 
ontstaan, nog altijd doen ze alle drie ‘alles’: “We zijn zulke verschillende 
types, waardoor we elkaars hiaten of blinde vlekken opvullen. 
Iemand ertussenuit halen kan eigenlijk niet. Dat hebben we wel eens 
geprobeerd, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het pas een DUS 
project is als we er alle drie bij betrokken zijn.” DUSARCHITECTS.COM
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VOORWAARDEN
De inzendingen voor de NRP Gulden Feniks 
2014 dienden aan de volgende voorwaarden te 
voldoen:

Transformatie + Renovatie
1.  Het project ligt in Nederland en is opgeleverd 

tussen januari 2013 en december 2013.
2.  Het project wordt ingediend namens het 

team van opdrachtgever, architect én 
bouwbedrijf.

3.  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.

4.  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.

5.  Buiten het bestek van de prijzen blijven:  
 o grootonderhoud 
 o  ingrepen die uitsluitend een facelift van 

een gebouw beogen
 o  projecten waarbij uitsluitend het 

conserveren van de bestaande 
kwaliteit het doel is, zoals bij zuivere 
restauratieprojecten

 o  projecten die naar aard en omvang een 
te sterk nieuwbouw karakter hebben om 
nog als renovatie aangemerkt te kunnen 
worden, zulks naar het oordeel van de 
deskundige jury

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
Door behoud en/of herstel en door waardevolle 
toevoegingen worden de reeds aanwezige en 
mogelijk verborgen kwaliteiten in het project 
versterkt: de intrinsieke kwaliteit en schoonheid 
komen tot bloei.

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 lee°aarheid 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.

6. Leerpunten
Inzicht in welke opvallende problemen zijn 
opgetreden en welke lering hieruit is getrokken, 
met een toelichting op welke zaken niet 
goed zijn gegaan. Dit is van belang om uit de 
inzendingen lessen te kunnen trekken voor 
anderen.

Gebiedstransformatie
1.  Het project ligt in Nederland en de indiener 

moet een initiërende rol hebben ingenomen 
bij de totstandkoming van de gebiedstrans-
formatie 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 betre£ende locatie en van het 
omliggende gebied.

7.  Buiten het bestek van de prijzen blijven: 
 o  uitleglocaties
 o  plannen die nog niet in uitvoering zijn
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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	het	jaar	daarna.	

•	 	De	nominaties	worden	in	april	bekendgemaakt.	
•	 	De	bekendmaking	van	de	winnaars	en	de	prijsuitreiking	vindt	in	juni	plaats.	
•	 	Alle	inzendingen	zijn	uitgebreid	terug	te	zien	op	nrpguldenfeniks.nl:	u	kunt	hier	op	jaargang,	

categorie en locatie in Nederland zoeken. 
•	 	Meer	informatie	over	de	voorwaarden,	criteria	en	inzenden,	vindt	u	op	nrpguldenfeniks.nl.
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COLOFONJURY NRP GULDEN FENIKS 2014

NRP GULDEN FENIKS BEDANKT:
★  De juryleden van NRP Gulden Feniks 

2014, die ieder jaar – onbezoldigd – 
grote inzet en betrokkenheid tonen 
bij de zorgvuldige beoordeling van de 
inzendingen.

★  Mediapartner Eisma Bouwmedia voor 
het mede mogelijk maken van het NRP 
Gulden Feniks magazine 2014.

★  Alle inzenders voor NRP Gulden Feniks 
2014. We hopen van harte de komende 
jaren nog veel mooie inzendingen 
tegemoet te zien van alle betrokken 
partijen.

★  Alle partners van NRP, zonder wie deze 
prijs niet mogelijk was.
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