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De huidige tijd vraagt om innovatieve inzichten en samenwerkingen. 
Samen met haar partners zorgt NRP voor randvoorwaarden die heront-
wikkeling en investeringen in bestaand vastgoed aantrekkelijker maken.

KRACHTIG NETWERK
De onafhankelijke stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) is 
voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht 
om samen te werken aan het bevorderen van duurzaam (her)gebruik van 
de bestaande gebouwde omgeving, door middel van transformatie en 
renovatie. NRP heeft haar bestaansrecht bewezen door binnen vijf jaar 
uit te groeien tot een krachtig netwerk met ruim negentig aangesloten 
bedrijven uit de volle breedte van de vastgoedsector.

Door samen te werken, met elkaar en met andere organisaties, heeft  
NRP nu een spilfunctie op het gebied van transformatie en renovatie. 
NRP heeft met de NRP Academie een eigen opleiding en met NRP Next 
een eigen jongerennetwerk. Dit jaar is de NRP Masterprijs geïntroduceerd. 
De kroon op het werk is en blijft NRP Gulden Feniks: dé prijs voor  
transformatie en renovatie. 

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 opnemen kan natuurlijk ook: 
info@nrp.nl / 06 - 504 376 30.

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

NRP OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT
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Met de uitreiking van de NRP Gulden Feniks 
prijzen vieren we dit jaar een buitengewoon 
succesvolle editie van de prijs. Een editie die 
opnieuw wordt gekenmerkt door een groot aantal 
inzendingen, maar óók door een zeer hoge 
overall-kwaliteit van de ingezonden projecten. Dat 
verheugt ons als bestuur van NRP uiteraard zeer: 
een belangrijke missie van NRP is immers het 
bewerkstelligen van een imagoverbetering voor 
het vakgebied van transformatie en renovatie. 
Daaraan dragen de winnaars en nominaties van 
NRP Gulden Feniks 2015 die u in dit magazine 
vindt, ongetwijfeld een stevig steentje bij. Zoals 
we dat ook hebben gezien bij de gelauwerde 
projecten van de vorige edities. 

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat NRP 
Gulden Feniks de afgelopen jaren flink 
heeft bijgedragen aan het bereiken van de 
doelstelling van NRP. Die luidt: het bevorderen 
van een duurzaam gebruik van de bestaande 
gebouwde omgeving. De prijs maakt eens te 
meer duidelijk hoe groot het maatschappelijk 
belang is om te werken aan die omgeving en 
wat een geweldige en inspirerende resultaten 
dit kan opleveren.

Deze vijfde, jaarlijkse editie van NRP Gulden 
Feniks valt samen met een ander heugelijk feit: 
de vierde verjaardag van de o�ciële lancering 
van NRP. Die vond plaats tijdens de eerste NRP 

Wat dit jaar in positieve zin extra in het oog 
springt, is het relatief grote aantal inzendingen 
in de categorie Gebiedstransformatie. 
Het aantal inzendingen is met ruim de 
helft gestegen ten opzichte van vorig 
jaar en dat stemt hoopvol. Ondanks de 
grote mate van complexiteit die inherent 
is aan gebiedstransformatie komen méér 
investeringen van de grond. Dat is goed 
nieuws, want hergebruik van een of meer 
panden kan immers een krachtige aanjager 
vormen voor een hernieuwd gebruik van het 
gehele gebied. Winnaar en genomineerden 
voor dit jaar laten dit alle drie op op geheel 
eigen, overtuigende en inspirerende wijze zien.

De inzendingen van dit jaar bewijzen dat er 
met een samenwerkingsgerichte insteek en 
met creatieve oplossingen op de verschillende 
schaalniveaus veel valt te bereiken. Er zijn 
kortom kansen te over voor een duurzaam (her)
gebruik van de bestaande gebouwde omgeving. 
We zijn er van overtuigd dat deze lustrumeditie 
van NRP Gulden Feniks nóg meer bedrijven en 
organisaties kan overtuigen van deze primaire 
doelstelling van het NRP platform. Doe er 
uw voordeel mee en sluit u aan. Want in de 
samenwerking en de wederzijdse kennisdeling 
ligt de meerwaarde van ons netwerk. Samen 
nemen we een voorsprong.

Graag willen wij ook dit jaar onze dank 
uitspreken voor de meer dan vakkundige 
jury van NRP Gulden Feniks. A¡omstig uit 
verschillende disciplines belichamen zij het 
integrale karakter van de prijs. Wij zijn er trots 
op dat deze prominenten uit hun vakgebied 
opnieuw hun licht hebben laten schijnen over 
de ingezonden projecten en tot hun deskundig 
oordeel zijn gekomen.

Het bestuur van NRP,
Frank Bijdendijk (voorzitter)
Rob van Wingerden
Peter Keur
Hans de Jonge 
Ingrid de Boer
Sander Dorleijn (niet op de foto)

Gulden Feniks prijsuitreiking op 7 juni 2011 
op de PROVADA. Vier jaar later bestaat het 
platform uit meer dan negentig partners uit de 
volle breedte van de vastgoedsector, die zich 
met elkaar inzetten voor kwaliteit en innovatie 
op het gebied van transformatie en renovatie. 
NRP Gulden Feniks, uitgegroeid tot de ‘Oscar’ 
van de bestaand-vastgoedprijzen, geldt als de 
kroon op het werk en is nog steeds een van 
onze krachtigste instrumenten.

Wat opvalt is dat er een stijgende lijn zit in het 
aantal inzendingen. Een duidelijke indicatie dat 
de belangstelling voor renovatie, transformatie 
en gebiedstransformatie toeneemt. Bovendien 
zien we een grote mate van diversiteit in de 
inzendingen én winnende projecten en ook 
dat is zeer positief. De belangstelling is niet 
alleen groeiende, ze tekent zich ook af over 
de gehele reikwijdte en door alle segmenten 
van de vastgoedsector. Dit is precies wat NRP 
met NRP Gulden Feniks beoogt. De opgave 
voor transformatie en renovatie is immers niet 
primair een architectonische opgave, of een 
bouwopgave. Het is juist de samenwerking 
tussen alle schakels van de keten, vóórin 
het proces, die cruciaal is voor renovatie- en 
transformatieprojecten. Vandaar dat NRP 
Gulden Feniks nadrukkelijk een prijs is voor 
opdrachtgever, ontwerper én aannemer: voor 
het hele team!

VOORWOORD
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DE KRACHT VAN HET DOEN

We kunnen dit jaar gerust spreken van een 
indrukwekkende hoeveelheid inzendingen: 
met 111 het hoogste aantal ooit in de 
geschiedenis van NRP Gulden Feniks. Dat 
maakt het extra opmerkelijk dat in algemene 
zin het niveau van de projecten erg hoog was. 

Waar vijf jaar geleden een A-label bij renovatie 
nog erg uitzonderlijk was, lijkt verduurzamen bij 
transformaties en renovaties steeds normaler te 
worden. Vorig jaar constateerden we vooral veel 
moedige pogingen, dit jaar bleek het op meer 
plekken te lukken in de breedte toepasbare en 
financieel haalbare oplossingen aan te dragen. 
Toch blijft er op dit vlak nog veel werk aan de 
winkel. Wellicht kan de steeds verdergaande 
ketenintegratie en werken volgens de LEAN-
aanpak daar een rol in spelen. We zien aan de 
inzendingen dat dit inmiddels vaker wel dan niet 
gebeurt en dat heeft positieve gevolgen voor de 
faalkosten en e�ciëntie van projecten.    
Maar er was genoeg buitengewoons onder 
de zon! Zo zagen we bijzondere innovatieve 

technische oplossingen, zoals warmte 
terugwinnende projectoren bij het Tilburgse 
Cinecitta, de ‘laboratoriumopstelling’ Home 
with a skin van Prêt-à-Loger en de geniaal 
weggewerkte lift in het Mauritshuis. En 
wat te denken van het door begroeiing 
schoonpoetsen van de grond bij de Ceuvel. 
Een gebiedsontwikkeling waar door middel 
van tijdelijkheid en experiment een nieuwe 
invulling wordt gegeven aan een braakliggend 
terrein, net als bij het Bartokpark met zijn 
Feestaardvarken.

De gebruiker is dit jaar heel nadrukkelijk in beeld. 
Dat zien we aan bijna alle inzendingen, maar 
zeker aan alle nominaties. Waar dit eens bijzonder 
was, wordt het nu gebruikelijker dan ooit. 
En ook dit jaar blijkt weer dat bijzonder opdracht-
geverschap en bijzondere opdrachtgevers het 
verschil kunnen maken. Zij nemen, vanuit een 
droom, gedurfde en ondernemende stappen, 
omdat ze een duidelijk resultaat voor ogen 
hebben en niet stoppen tot ze het voor elkaar 

hebben. Ook als het gaat om geld bij elkaar 
krijgen of zelf de handen uit de mouwen steken. 

Al met al was het voor ons als jury ook dit jaar 
weer onveranderlijk interessant en inspirerend 
om alle inzendingen te beschouwen. Er valt 
weer veel van te leren.

Natuurlijk blijft er altijd iets te wensen over. Er 
zijn veel pogingen om de enorme leegstand 
van kantoorgebouwen om te zetten in 
woningvoorraad. Als jury hebben we het 
gevoel dat hier het ei van Columbus nog niet 
gevonden is. Het totaalniveau is nog niet 
zodanig dat we ervan in vervoering raken. Maar 
in een jaar kan er veel gebeuren. Wij kijken met 
veel plezier terug op dit jaar en zien uit naar de 
innovaties, inspiraties en verrassingen van het 
komende jaar.

Karin Laglas
Juryvoorzitter NRP Gulden Feniks

Karin Laglas
juryvoorzitter

Jean-Baptiste 
Benraad
maatschappelijk 

opdrachtgeverschap

Esther Agricola
(cultuur)historie

Pi de Bruijn
ontwerp

Ulrich Knaack
uitvoering en materialen

Jaap van Rhijn
real estate management

Peter Kuenzli
gebiedstransformatie

Andy van den 
Dobbelsteen
duurzaamheid

Peter de Winter
secretaris
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JURYRAPPORT NRP GULDEN FENIKS 2015
Toen de inschrijftermijn voor NRP Gulden Feniks 2015 sloot, stond de teller op niet minder 

dan 111 inzendingen: een recordaantal. Uit al deze inzendingen koos de jury elf projecten uit 

voor nominatie. Vier in de categorie Renovatie, drie in de categorie Transformatie, eveneens 

drie voor Gebiedstransformatie en natuurlijk een winnaar voor Low Budget, High Impact. 

Het grote aantal inzendingen geeft in de ogen 
van de jury zonder meer een positief signaal 
af. Het gegeven dat nieuwbouwactiviteiten 
onder invloed van de economische crisis al 
bijna zeven jaar nagenoeg stilliggen, weerhoudt 
de bouwsector en alle partijen waarmee zij 
samenwerkt er gelukkig niet van buitengewoon 
voortvarend nieuwe initiatieven te ontplooien, 
om zo bestaande gebouwen en gebieden 
nieuw leven in te blazen. 

Wat dit jaar bijzonder in het oog sprong, was 
het aantal projecten dat door initiatief van het 
individu tot stand kwam. Kennelijk hebben 
steeds meer mensen geen zin lijdzaam af te 
wachten tot ‘de marktpartijen’ de handschoen 
oppakken en gaan ze zelf aan de slag. Als dit 
een van de uitkomsten is van de roemruchte 
participatiemaatschappij, dan kan de jury 
daar niet anders dan positief over oordelen. 
Persoonlijke initiatieven van bevlogen mensen 
kunnen kennelijk vraagstukken oplossen waar 
professionals het antwoord schuldig op blijven 
en dat mag ‘de markt’ zich volgens de jury wel 
degelijk aantrekken. 

Een aantal bijzondere bevestigden de innovatieve 
daadkracht van de sector. Een daarvan is 
Home with a Skin, de inzending van Prêt-à-
Loger met als opdrachtgever de TU Delft, is een 
poging een duurzame en betaalbare oplossing 
te bieden voor de bestaande rijtjeswoningen 
in Nederland. Met oplossingen die niet alleen 
klimaattechnische verbeteringen leveren, 
maar juist ook de wenselijkheid voor een 
bewoner vergroten, wil dit initiatief de vraag 
naar duurzame renovaties versnellen en een 
verschil maken voor de toekomst. De woning 
wordt energieneutraal gemaakt door een 
zogenaamde tweede huid. Daarnaast biedt 
deze schil extra ruimte en verbetert daarmee 
de kwaliteit van de woning. De Prêt-à-Loger 
renovatie pakt rijtjeswoningen aan van rond 
de jaren ‘60 waarvan er alleen in Nederland 
al 1,4 miljoen zijn. De tweede huid bestaat 
uit een toolbox met daarin verschillende 
energie-e�ciënte maatregelen, van passieve 
strategieën tot productie via hernieuwbare 
energiebronnen. Met een EPC van – 0,6 
wordt de toekomstige eis van 0,0 ruimschoots 
gehaald. De jury was onder de indruk van dit 

initiatief en vindt het een goed voorbeeld van 
vernieuwing. Helaas kon Prêt-à-Loger niet 
genomineerd worden, omdat het project zich 
nog in de laboratoriumfase bevindt en daarmee 
niet voldoet aan de inschrijfcriteria die NRP 
Gulden Feniks hanteert. Niettemin verdient dit 
project in de ogen van de jury alle lof om zijn 
toekomstgerichtheid en vernieuwing in denken.

Na lang en rijp beraad, kwam de jury tot een 
longlist van meest veelbelovende projecten. Op 
basis van projectbezoeken nomineerde de jury 
uiteindelijk elf projecten. 

GEBIEDSTRANSFORMATIE
Voor de categorie Gebiedstansformatie 
kwamen dit jaar zestien projecten binnen die 
zich graag bekroond zouden zien met een NRP 
Gulden Feniks. De jury nomineerde er drie en 
koos unaniem de bijzondere winnaar.

Struyckenwijk is een mooi voorbeeld van 
wijkvernieuwing in een wijk met een eenzijdig 
aanbod van nagenoeg alleen sociale 
huurwoningen en lee¯aarheidsproblemen. 
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Het Dr. Struyckenplein vormt het hart van de 
Bredase herstructureringswijk Heuvel. waarop 
drie gebouwen zijn gerealiseerd. De keuze 
om aan te sluiten bij het oorspronkelijke 
stedenbouwkundig plan vindt de jury op zich 
begrijpelijk. Tegelijkertijd zit die keuze in haar 
optiek ook een optimale oplossing voor het 
plein in de weg. De doorgaande weg blijft een 
dominante scheiding vormen. Samen met het 
nogal aanwezige geparkeerde ‘blik’ op straat 
komt het plein onvoldoende uit de verf als ’de 
huiskamer van de wijk’. Toch is een tamelijk 
leeg en winderig plein is aangegrepen om 
de winkelvoorzieningenstructuur van de wijk 
te verbeteren en woningen in het midden en 
middelhoge segment toe te voegen. De variatie 
in bevolkingsgroepen is daarmee verbeterd en 
de aantrekkelijkheid van het centrum van de 
wijk vergroot. Woningcorporatie en marktpartij 
hebben samengewerkt om dit voor elkaar te 
krijgen en ook gedurende de crisisjaren samen 
dapper volgehouden. Onderzoek laat dan 
ook sociaal-economische verbetering zien. 
De Struyckenwijk is daarmee in de opvatting 
van de jury een goed voorbeeld van een 
doortastende aanpak van een van de vele 
grote probleemgebieden van Nederland: de 
portiekflatwijken van de jaren ’50 en ’60.

De Ceuvel was een sterk vervuild terrein van 
een voormalige scheepswerf in Amsterdam-
Noord en is omgetoverd tot een klein stukje 
duurzaam paradijs. Het is nu een broedplaats 
voor creatieve en sociale bedrijven met 
horecagelegenheid. Het gebied is zeer 
vooruitstrevend ontwikkeld op het gebied 
van duurzaamheid en deels zelfvoorzienend. 
De ateliers zijn op het land geplaatste 
tweedehands woonboten, die worden 
ontsloten door een meanderende steiger. Met 
zonnepanelen wordt energie voor warmte en 
elektriciteit opgewekt, afvalwater wordt op het 
terrein gezuiverd en toiletwater tot herbruikbare 
compost verwerkt. Het is een inspiratiebron 
voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten. 
Voor de jury staat De Ceuvel voor een nieuwe 
generatie kartrekkers, die hun omgeving 
overrompelen met ‘het kan wél’. Een mooie, 
maar ogenschijnlijk onbruikbare locatie, 
krijgt de komende tien jaar toch een zinvolle 
functie. Het lijkt te gaan over broedplaatsen, 
maar dat is hoe het zich toont. De huurprijs 
ligt op een niveau voor creatieven die de 
broedplaats inmiddels ontgroeit zijn (€ 100,- 
incl. servicekosten). Dit gaat volgens de jury 
over professionele conceptontwikkeling, 

vakinhoud op het vlak van duurzaamheid 
en bodemsanering, goede marketing en het 
vermogen om met weinig middelen iets unieks 
te maken. Ook zien we hier dat de Nederlandse 
wil om bodemsanering ofwel te laten liggen 
óf snel op te pakken een nieuwe variant heeft 
gekregen naar Belgisch voorbeeld: slow 
cleaning. Het is goed dat hier ervaring mee 
wordt opgedaan. Dat na tien jaar maar mag 
blijken dat de wat sceptische houding van de 
jury onterecht is op dit punt en de knotwilg 
aan populariteit wint dankzij het sanerende 
vermogen. Vraag is wel of dit initiatief navolging 
zal krijgen buiten Amsterdam. Het komt toch 
enigszins over als een nieuwe hype in het 
broedplaatsenlandschap van Amsterdam. Zou 
dit ook lukken in Utrecht of Doetinchem? Hoe 
het precies zit met de achttien woonarken die 
voor één euro gekocht konden worden, maar 
die na tien jaar toch gesloopt en afgevoerd 
moeten worden, blijft enigszins vaag, net 
als de winstgevendheid van het restaurant, 
de jaarlijkse huurinkomsten en de vraag 
hoe schoon de sterk vervuilde grond straks 
werkelijk is. Het zicht daarop is volgens de 
jury beperkt, maar misschien hoort dat ook 
wel bij initiatieven die sterk a²ankelijk zijn van 
de bevlogenheid van idealistische individuen. 
Een terechte nominatie, maar gelet op het 
exploitatiemodel toch een pilot.   

Het Bartokpark was een braakliggend terrein 
in het centrum van Arnhem dat is omgetoverd 
tot een drukbezocht park met een glooiend 
heidelandschap en een iconisch kunst- en 
speelobject. Buro Harro en het Departement 
van Tijdelijke Ordening (DTO) namen hiervoor 
het initiatief. De gemeente Arnhem was 
enthousiast en bekostigde de aanleg. Daarop 
gaf ook grondeigenaar Synchroon haar 
medewerking. Vervolgens sloot Burgers’ Zoo 
aan, en schonk ter gelegenheid van haar 
jubileum het Feestaardvarken van kunstenaar 
Florentijn Hofman. Nationaal Park de Hoge 
Veluwe bleek bereid een stuk van hun 
natuurgebied naar de stad te transplanteren. 
Met de nieuwe, kindvriendelijke bibliotheek 
van Neutelings Riedijk architecten direct naast 
het park, kreeg het gebied de nodige impuls. In 
korte tijd is het Bartokpark uitgegroeid tot een 
van de levendigste plekken van Arnhem. De jury 
noemt het tot leven wekken van een doodse 
plek in de stad, als aanjager voor de verdere 
ontwikkeling van de directe omgeving een 
uitstekend voorbeeld van particulier initiatief. 
Door de komst van het Feestaardvarken kreeg 

de plek de allure die het verdient. Directeur 
Alex van Hoo� van Burgers Zoo speelde een 
cruciale rol bij de realisatie van Bartokpark. Het 
budget voor een feestje van de jubilerende 
dierentuin spendeerde hij aan een beeld dat 
meer betekenis geeft aan de stad. 

Soms, aldus een jurylid, wekken partijen in 
Nederland de indruk dat ze niet weten waar 
ze naartoe moeten met stedenbouw. Het 
Arnhemse park symboliseert wat dat betreft 
de kracht van het doen. Een voormalig 
braakliggend terrein in het centrum van Arnhem 
is getransformeerd tot een iconisch park. Dit 
voormalige zwarte gat in de stad is omgetoverd 
tot een geliefde, veel bezochte plek. In het 
gebouw glijden kinderen van de trap af, rennen 
de deur uit en klimmen het Feestaardvarken 
weer op. Nieuwe investeerders ontdekken 
de locatie en investeren in de omliggende 
gebouwen. Buren zoals het Theater aan de Rijn 
willen de nieuwe voorkant aan de parkzijde 
maken, nabij gelegen horeca en andere 
ondernemers hebben het drukker dan ooit. 
Het volgens sommigen vrolijkste plein van 
Nederland trekt bezoekers vanuit de wijde 
omgeving. De jury was het over één ding snel 
eens en dat was dat het Arnhemse Bartokpark 
als winnaar Gebiedstransformatie uit de bus 
moest komen. 

TRANSFORMATIE
In de categorie Transformatie ontving NRP 
Gulden Feniks dit jaar 41 inzendingen. Hieruit 
werden drie projecten genomineerd. Wat deze 
categorie ook dit jaar weer zo bijzonder maakt, 
is het aantal gebouwen met een industrieel 
of cultureel verleden dat getransformeerd 
werd naar een andere (woon/werk) functie. 
Dergelijke ingrepen verdienen volgens de jury 
alle lof omdat beeldbepalende en dus dierbare 
gebouwen voor de bebouwde omgeving 
behouden bleven. Wat duidelijk aandacht 
verdient, is het aantal leegstaande kantoren 
dat met al dan niet ingrijpende verbouwingen 
aan een nieuw leven als woongebouw begint. 
Er staat meer dan genoeg leeg en het aantal 
transformaties op dit vlak kan volgens de jury 
niet voortvarend genoeg worden opgepakt. 

De Cacaofabriek in Helmond ging in de 
crisis van de jaren ’30 failliet. Het vervallen 
complex is daarna gebruikt door verschillende 
partijen tegelijk en heeft veel wijzigingen 
ondergaan. Sinds 2014 is de Cacaofabriek 
een culturele hotspot met een poppodium, 
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filmhuis, tentoonstellingsruimte, horeca en 
werkruimten voor de creatieve industrie. 
Door gebruik te maken van de ruimtelijke 
en constructieve structuur, karakteristieken 
als gietijzeren kolommen en de inpassing 
van nieuwbouwelementen, is een nieuwe 
configuratie ontstaan. Bioscoopzalen zijn in 
een doos-in-doos-constructie ondergebracht 
in een bestaand bouwdeel, kantoren in 
nieuwbouw achter een behouden historische 
gevel. Een nieuwe popzaal is op enige afstand 
binnen de U-vormige structuur geplaatst. De 
tussenruimte is overkapt, waarmee een foyer 
en een binnenstraat gerealiseerd zijn. Sluitstuk 
is de eigentijdse reconstructie van de schildkap. 
Gecombineerd met de witgekeimde bakstenen 
gevels heeft het vernieuwde complex een 
strak en modern aanzicht dat tevens historie 
echoot. De jury prijst de transformatie van de 
Cacaofabriek als een meer dan goed voorbeeld 
van mooi behoud van industrieel erfgoed. Een 
plaats als Helmond grossiert al niet in places 
to be en het verdient dan ook alle lof dat een 
dergelijk karakteristiek niet voor de sloophamer 
viel, maar getransformeerd werd en toebedeeld 
met nieuwe culturele en commerciële functies. 
Dergelijke initiatieven geven een energieke 
impuls aan een verlaten stuk centrumrand. 
Architectenbureau cepezed heeft met 
veel oog voor detail enkele finesse aan de 
nieuwbouw toegevoegd die historisch gezien 
belangrijk zijn. Het schuine dak is prachtig 
strak van uitvoering en vorm; een waardevolle 
toevoeging die het pand extra uitstraling geeft. 
Op verschillende plekken zijn technologische 
innovatie geïntroduceerd die volgens de jury 
navolging verdienen. 

Aan de Einsteinbaan in Nieuwegein is 
een leegstaand kantoorgebouw uit 1990 
getransformeerd tot vijftig woningen 
volgens het 6D-transformatieconcept van de 
zogenoemde Legolisering. De drager van 
dit concept is een toolbox met verschillende 
woonfuncties, die op een plug-and-play manier 
in de woning geplaatst worden. Zo kunnen 
bewoners hun ideale woning zelf samenstellen. 
Het concept is bovendien demontabel. De 
units kunnen in een andere samenstelling 
worden hergebruikt. De appartementen 
worden ontsloten via een corridor. Woningen 
op begane grond hebben een tuin met terras 
en woningen op de verdiepingen beschikken 
over een balkon. Aan de buitenzijde wordt de 
gevel ter plaatse van de balkons in een lichte 
kleur gekeimd. Daardoor wordt de typerende 

uitstraling van de kantoorgevel doorbroken 
en ontstaat er een kleine schaal met een 
individueel karakter. Op de zonnigste plek 
langs de lage vleugel ligt een collectieve tuin, 
die tevens een extra bu�er vormt tussen de 
bestaande parkeerplaatsen en de privétuinen. 
Aan de wens om zomin mogelijk te slopen en 
zoveel mogelijk te hergebruiken wordt in het 
ontwerp van de Einsteinbaan invulling gegeven. 
Het gebouw aan de Einsteinbaan in Nieuwegein 
staat volgen de jury symbool voor een van 
de belangrijke bouwopgave van dit moment: 
leegstaande kantoorpanden transformeren naar 
starters- en studentenwoningen. Dit initiatief 
verdient zonder meer navolging. Het land 
is bezaaid met leegstaande kantoorpanden 
terwijl de vraag – relatief kleine, betaalbare 
woningen – onverminderd groot is. Het is 
volgens de jury een misvatting dat woningen 
van veertig tot zestig vierkante meter niet in 
trek zijn. Ze zijn er niet of nauwelijks en dat is 
heel wat anders dan dat de vraag ernaar zou 
ontbreken. En niet alleen studenten willen 
zelfstandig wonen: ook starters of bijvoorbeeld 
pas gescheiden mannen en vrouwen 
hebben behoefte aan een bescheiden, maar 
betaalbaar onderkomen. Gezien de leegstand 
valt er nog genoeg te transformeren. De 
Einsteinbaan noemt de jury een gedurfd project 
van een niet-sexy opgave, in dit geval de 
verschrikkelijke kantorenparken uit de jaren 
’80 en ’90. Dat van een nietszeggend kantoor 
een appartementengebouw kan worden 
gemaakt dat qua verhuur voor starters goed 
loopt, mag worden gezien als een enorme 
prestatie, al had het project technisch en 
esthetisch beter gekund. De Einsteinbaan is 
zeker nominatiewaardig, alleen al omdat dit 
project van A3 Architecten en mede-inzenders 
Jutphaas Wonen en transVORM eigenaren 
van leegstaand kantoorvastgoed op andere 
gedachten zou moeten brengen. 

De Hallen Amsterdam. Achter de Kinkerstraat 
in Amsterdam-West is vanaf begin twintigste 
eeuw een tramremise gevestigd. Het complex 
bestaat uit zes grote hallen en één traverseerhal 
met lichtstraten en is door het GVB tot 
midden jaren’80 gebruikt als werkplaats. De 
door buurtbewoners en potentiële huurders 
opgerichte stichting TROM (Tramremise 
Ontwikkelings Maatschappij) herontwikkelde 
het doodse en verwaarloosde complex tot een 
centrum van cultuur, media, ambachten en 
kleinschalige ondernemingen. De traverseerhal 
is nu een passage met een Local Goods Market. 

Het terrein rondom de remise is een levendig, 
publiek gebied met terrassen en de speelplek 
van het kinderdagverblijf. Bij het gebouw 
is passend gebruik gezocht: filmzalen en 
studio’s in de donkere ruimten, kantoren waar 
daglicht is, parkeergarage en fietsenstalling 
waar funderingsherstel plaatsvond en sociale 
firma’s, leer-/werkbedrijven in kleine units aan 
de Passage. Daarbij speelde duurzaamheid een 
grote rol: het complex ging van label H naar A, 
heeft een Breeam ‘excellent’ en ‘greenlabel’ 
rentetoets. De transformatie van De Hallen 
noemt de jury een gebouwtransformatie die 
zijn e�ect tot ver in de wijk en stad heeft. Een 
prachtig voorbeeld van nauwe betrokkenheid 
van burgers die leidt tot misschien wel een van 
de meest vibrerende gebieden van Amsterdam 
op dit moment. Wat De Hallen bijzonder 
maakt, is dat er naast enkele commerciële 
functies ruim baan is voor maatschappelijk en 
lokaal relevante invulling. Denk hierbij aan de 
fietswinkel gerund door mindervalide mensen, 
de denimfabriek en de bruisende foodcourt. Als 
de voormalige remise iets bewijst dan is het hoe 
een gedreven man en vrouw iets groots voor 
elkaar kunnen krijgen. Een van de juryleden 
noemt het zelfs een mirakel wat er aan de 
Kinkerstraat tot stand kwam. Onwaarschijnlijk 
veel stakeholders met een stevige mening, en 
dan blijkt tijdens de tender dat alleen André 
van Stigt zijn huiswerk af heeft. Samen met zijn 
vrouw heeft hij op meerdere schaakborden 
gespeeld en alle partijen gewonnen. Renovatie 
geslaagd, financiering voor elkaar en de 
juiste huurders aangetrokken. Een aanwinst 
voor de stad. Het blijft in de ogen van de jury 
apart te zien dat hier lukt wat conventionele 
marktpartijen niet voor elkaar kunnen krijgen. 
De Hallen zijn gered dankzij TROM. De Hallen 
is de meer dan terechte winnaar Transformatie, 
waarbij het succes rechtstreeks is verbonden 
aan de inzet en overtuiging van André van Stigt 
en Jet van den Heuvel. 

RENOVATIE
In de categorie Renovatie ontving NRP Gulden 
Feniks dit jaar de meeste inzendingen: 53 in 
totaal. Uit het gevarieerde aanbod werden 4 
inzendingen gekozen waarvan het voor de 
jury vaststond dat ze hun nominatie dubbel en 
dwars waard zijn. In de woorden van een van 
de juryleden: het Mauritshuis is het maximaal 
haalbare wat de renovatie van een museum 
betreft, Sijtho� City het maximaal haalbare 
voor marktpartijen, Klussen op de Klarenstraat 
het maximaal haalbare voor collectief 
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opdrachtgeverschap en Cinecitta het maximaal 
haalbare op het gebied van particulier initiatief.

Sijtho� City. De Gemeente Den Haag heeft 
de ambitie om van de Grote Marktstraat een 
chique, autoluwe winkelstraat te maken. Een 
duurzame renovatie van Sijtho� City was 
daarvoor beslist noodzakelijk. Het gebouw 
kende een plint met winkelunits, een inpandige 
parkeergarage en zes lagen kantoorruimte. 
Bij de renovatie is het gebouw gestript en 
bekleed met composiet gevelelementen. De 
inpandige parkeergarage maakte plaats voor 
nieuwe  technische en logistieke ruimtes. Alle 
installaties zijn vernieuwd en er is een WKO-
installatie geplaatst. Door een verdiepingsvloer 
te verwijderen is het mogelijk grote, hoge 
en ruimtelijke winkelunits te realiseren. De 
voorzijde is uitgebreid met een bronzen luifel, 
ronde straatwanden en twaalf karakteristieke, 
handgemaakte bronzen ooievaars als 
ornamenten. Aan de achterzijde is circa 
vij²onderd vierkante meter extra kantoorruimte 
gekomen en een binnentuin met uitzicht op een 
groene stadsoase. De opo�ering van meters 
en de keuze voor kwaliteit zijn de belangrijkste 
redenen voor de duurzame waarde van het 
gebouw. Meer mag en kan je niet verwachten 
van een marktpartij is de overall conclusie 
van de jury over Sijtho� City. Er is duidelijk 
geïnvesteerd om het gebouw een betere rol te 
geven in de stad. De Grote Marktstraat waaraan 
het pand ligt, kun je zien als de enige boulevard 
die Den Haag rijk is en Sijtho� City doet daarin 
weer volledig mee, als eigentijdse uitvoering 
van andere karakteristieke gebouwen zoals 
de panden van Peek & Kloppenburg en de 
Bijenkorf. Het Haagse project is in de optiek 
van de jury echter nauwelijks vernieuwend, 
maar een klassiek voorbeeld van een 
marktpartij die het heel goed gedaan heeft. 
De handgemaakte bronzen ooievaars zijn 
méér dan ornamenten aan de gevel. Als de 
verhalen van de Hagenaars kloppen, worden 
mensen die de weg vragen niet meer naar 
de Bijenkorf gestuurd, maar naar het pand 
met de ooievaars en dan linksaf. Dat vindt de 
jury een knappe prestatie, zeker zo kort na 
oplevering. Ornamentiek kan meer zijn dan 
enkel opsmuk van de gevel, meent de jury, 
en de ooievaars  zijn daar het bewijs van. 
Omdat zowat alle aandacht naar de gevel gaat, 
blijft onderbelicht dat zowel de locatie als de 
oorspronkelijke gebouwopzet  zorgen voor 
een plezierige kantooromgeving met mooi en 
gevarieerd uitzicht naar de binnenstad. Al met 

al een courant gebouw. De sterke branding van 
Sijtho� City zorgt ervoor dat het als gebouw 
zichzelf verkoopt in plaats van dat de zittende 
huurder het gebouw bepaalt. Dat maakt het 
minder kwetsbaar voor leegstand. Vanuit 
marktbenadering geredeneerd een topper en 
een terechte nominatie. 

Arthouse Cinecitta. In Tilburg is de arthouse-
bioscoop Cinecitta volledig vernieuwd. 
De bioscoop bestaat uit twee voorheen 
gescheiden monumentale gebouwen, die door 
een moderne gaanderij met elkaar verbonden 
zijn. De ruimte bevat drie bioscoopzalen, een 
stijlvolle vergaderkamer, grote multifunctionele 
ruimten, een restaurant, lounge en een (binnen)
tuin. De gebouwen zijn van buiten zoveel 
mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke 
staat, met een hoog duurzaamheidstreven. 
Het gebouw is opnieuw geïsoleerd met 
voorzetwanden voor de buitenwanden en 
nieuwe dakplaten. Het zuidelijke dakvlak is 
voorzien van PV-panelen. De zolder dient 
als installatieruimte en biedt ruimte aan vier 
van de acht warmtepompen. De warmte 
onder meer van de projectoren, wordt 
afgevoerd naar een wtw-unit. De installaties 
functioneren vraaggestuurd en de ruimtes zijn 
individueel te regelen. Duurzaam is ook de 
bamboevloer, automatische led-verlichting, 
koken op inductiestroom en hergebruik van 
de meubels. Cinecitta werd mede hierdoor 
genomineerd voor de Milieucafé Award 2014. 
Uit bovenstaande omschrijving blijkt volgens de 
jury hoe een moderne mecenas een hopeloos, 
instortend stuk erfgoed wist om te bouwen tot 
een centrum van grote culturele waarde. Het is 
een voorbeeld van iemand die, rijk geworden in 
de handel, zijn dankbaarheid aan de stad van 
zijn roots toont door enkele miljoenen uit eigen 
vermogen te investeren in een project waarmee 
de stad Tilburg volgens de jury ongelooflijk 
gelukkig kan zijn. Dat dit ook nog eens gebeurt 
op een duurzame, fossielvrije manier, verdient 
in de ogen van de jury groot respect. De 
eenling in Tilburg is een prachtige figuur. Dit 
soort mensen maakt een stad de moeite waard, 
zegt de jury: je zou elke stad een dergelijke 
bevlogen mecenas toewensen. De jury spreekt 
de hoop uit dat Cinecitta de opmaat is die (veel) 
meer vermogende particulieren ertoe aanzet 
beeldbepalende gebouwen in hun stad onder 
hun hoede gaan nemen. Het initiatief en de 
duurzame manier waarop dit renovatieproject 
gestalte kreeg, maakt Cinecitta zonder meer 
nominabel in deze categorie. 

Klussen op de Klarenstraat. Het 
portieketageblok aan de Klarenstraat 
in Amsterdam-Slotervaart is in opdracht 
van een groep kopers getransformeerd 
tot woongebouw met een uiteenlopend 
woonprogramma. Het gebouw uit 1956 
bestond uit identieke portiek etageflats 
van 75 vierkante meter op een plint van 
bergingen en garages. Na transformatie is 
er geen woning meer hetzelfde en variëren 
de woningen in oppervlakte van 40 tot 190 
vierkante meter. De woningen op de begane 
grond hebben een privétuin, grenzend aan 
de collectieve binnentuin. Er boven kon men 
kiezen voor een nieuw balkon. Op het dak zijn 
PV-panelen aangebracht. Hier bestaat ook de 
mogelijkheid om dakterrassen-met-opbouw 
te realiseren. Vrijwel alle nieuwe woningen 
scoren energielabel A, hebben een zwevende 
vloer met geïntegreerde vloerverwarming en 
voorzetwanden. Het idee startte in opdracht 
van De Alliantie, waarna de kopergroep het 
opdrachtgeverschap overnam. De inbouw 
van woningen gebeurde door de kopers zelf. 
Klarenstraat is het eerste naoorlogse portiek 
etageblok dat is gerenoveerd onder collectief 
particulier opdrachtgeverschap (cpo). ‘Matige 
buurt zoekt nieuwe bewoners met lef’ ofwel: 
hoe een anonieme portiekflat met veertig 
matige, gelijkvormige woningen met veel flair 
werd omgeturnd in een woongemeenschap 
met veertig unieke verhalen en evenzoveel 
trotse bewoners. Dat, zo zegt de jury, wens 
je elke matige wijk toe. Het succes van 
dit uitmuntende voorbeeld van collectief 
opdrachtgeverschap zit hem in dure woningen 
in Amsterdam versus de relatief lage kosten 
voor dit project. De bouwconstructie maakte 
het mogelijk bijzondere woningen te realiseren, 
maar het succes lag volgens de jury aan het 
enthousiasme en doorzettingsvermogen van 
de bewoners en de oude eigenaar (corporatie) 
die bereid was borg te staan. Klussen op de 
Klarenstraat bewijst dat leken heel goed in 
staat zijn om hun eigen woning te maken, 
maar ook dat de wijze waarop we gewend 
zijn een renovatieproject te realiseren aan 
herziening toe is. Of dit succes herhaalbaar 
is, is vooral a²ankelijk van de vraag of 
corporaties in staat zijn dit soort gebouwen 
te verkopen voor circa 650 euro de vierkante 
meter. Het boekwaardevraagstuk kan niet 
worden genegeerd, maar het levert cashflow 
op en een verbetering van de buurt. Een van 
de juryleden wijst erop dat opdrachtgeven in 
Nederland de laatste jaren een turbulente tijd 
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doormaakt. Er wordt maar weinig nieuwbouw 
gepleegd en dus is het zaak te zoeken naar 
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. De 
Klarenstraat is een geslaagd voorbeeld van 
nieuw opdrachtgeverschap en daarmee sterk 
voorbeeldstellend. Het project is geslaagd 
in economische zin en toont aan dat wie 
horizontaal en verticaal gaat splitsen ook van 
zoiets eenvormigs en saais als een MUWI-flat 
een fantasierijk ensemble kan maken. Een meer 
dan verdiende nominatie en nipte verliezer, 
maar, zo merkte één van de juryleden op: “Het 
is niet erg om van het Mauritshuis te verliezen.”    

Uitbreiding en renovatie Mauritshuis. Het 
Mauritshuis in Den Haag is verdubbeld in 
oppervlakte door een ondergrondse uitbreiding 
naar het gebouw aan de overkant van de straat. 
Er is nu meer ruimte voor publieksvoorzieningen 
en kantoren. Het Mauritshuis zelf is ingrijpend 
gerenoveerd, maar het unieke huiselijke 
karakter bleef nagenoeg ongewijzigd. De 
grootste verandering is de verplaatsing van 
de hoofdingang naar het voorplein. Bezoekers 
gaan niet meer via de oude dienstentree in 
de zijgevel naar binnen, maar betreden het 
voorplein en dalen met trap of glazen lift af naar 
een ruime, overzichtelijke en lichte entreefoyer 
die onder het voorplein en de straat ligt. Vanuit 
de foyer kunnen bezoekers naar het historische 
Mauritshuis voor de vaste schilderijencollectie 
of naar de nieuwe vleugel met alle 
publieksvoorzieningen. Sinds de heropening 
is het museum zeer succesvol. Door de extra 
ruimte kan het nu moeiteloos een dubbel aantal 
bezoekers ontvangen en is het klaar voor de 
toekomst. Een showcase van vakmanschap en 
een topper als museum, meent de jury. Geniale 
interventie door de ondergrondse verbinding en 
de drie glazen liften, waarvan vooral die van het 
Mauritshuis zelf indrukwekkend innovatief is en 
een absolute beauty. Sublieme detaillering en 
daarmee de ultieme combinatie van renovatie 
van het oude monument met gedurfde 
technische innovatie. Nederland heeft met Hans 
van Heeswijk een tovenaar in huis. Een architect 
die met veel gevoel voor de kwaliteit van 
oudbouw briljante moderne ingrepen durft te 
doen. Het is slechts een greep uit de woorden 
waarmee de jury dit renovatieproject prees. Het 
Mauritshuis is veruit het beste museum dat de 
jury de afgelopen jaren ter beoordeling kreeg 
voorgeschoteld. Een dikke pluim ook voor de 
slimme manier waarop een groot deel van de 
renovatie bekostigd werd. Topstukken uit de 
schilderijencollectie gingen op tournee rond de 

wereld en door eerst geld op te halen voor de 
renovatie met schilderijen kwam het Mauritshuis 
in de positie om de Rijksgebouwendienst 
terzijde te kunnen schuiven. Daarnaast gaf de 
directie architect Hans van Heeswijk en zijn 
team alle ruimte om te renovatie ter hand te 
nemen. Hierdoor waren de lijnen kort, verliep 
het projectoverleg e�ciënt en werd geen geld 
over de balk gesmeten. Het Mauritshuis is in de 
ogen van de jury hiermee een schoolvoorbeeld 
van voortre�elijk opdrachtgeverschap. Het 
is Hans van Heeswijk op zijn best en op zijn 
creatie is weinig tot niets aan te merken. Als 
kritische noten bij de renovatie noemt de jury de 
kleur van de gevel en het donkere, bijna zwarte 
glas dat in de kozijnen is aangebracht. Een van 
de juryleden zegt er zelfs van dat door deze 
materiaal- en kleurkeuze een van de mooiste 
stadspaleizen die we hebben in Nederland 
aan statuur inboet. Dat het donkere glas in 
de kozijnen zit om de kunst te beschermen 
tegen een teveel aan schadelijk daglicht is op 
zich begrijpelijk, maar liever had hij gezien dat 
er als vroeger een ‘mannetje’ was geweest 
om de luiken te sluiten. Het Mauritshuis is 
al met al eenmalig en uniek in zijn aanpak. 
De renovatie van het Mauritshuis is van een 
uitzonderlijke kwaliteit, zowel procesmatig als 
wat opdrachtgeverschap betreft en daarmee 
verdient het volgens de jury de eerste prijs in de 
categorie Renovatie.    

LOW BUDGET HIGH IMPACT
In de categorie Low Budget, High Impact, waren 
dit jaar een aantal interessante initiatieven. 
Twee staken er volgens de jury boven uit: 
Glamourmanifest en de Barbaraschool. 
Glamourmanifest is een dappere aanpak van 
een van de grote probleemsectoren in de 
bouw; de kantorenparken uit de jaren ’70 
en ’90. Het bewijst in de optiek van de jury 
dat een bevlogen particulier veel tot stand 
kan brengen. Glamourmanifest (GM) is het 
ona²ankelijke en integrale platform voor 
real-time gebiedstransformatie, waarbij alle 
stakeholdergroepen geactiveerd en verbonden 
worden. Nu de overheid zich terugtrekt uit de 
actieve gebiedsontwikkeling is gezamenlijke 
kennis en actie vanuit bedrijfsleven en 
burgers nodig om deze gebieden te updaten 
naar de stedelijke en economische realiteit 
van vandaag en morgen. Om duurzaam te 
overleven, moet het gebied zich voortdurend 
kunnen aanpassen aan veranderingen. Daar 
heeft iedereen baat bij. Dit zijn woorden van 
Saskia Beer en dat niet alleen, je kunt zelfs lid 

worden van 'Saskia' en dat levert haar genoeg 
op om van te leven en mooie initiatieven 
te ontwikkelen in een gebied dat door vele 
professionals en bestuurders doodverklaard is. 
Het is terecht dat Saskia in de we-vorm spreekt, 
want ze heeft het over Glamourmanifest, 
maar ook over zichzelf. Glamourmanifest, zegt 
de jury, geeft betrokkenen energie. Het is 
de vraag of de energie, marketingpower en 
charme van Saskia opgewassen zijn tegen de 
excelsheets van (Duitse) beleggers. Niettemin 
een fantastisch initiatief. Helaas is GM nog 
onvoldoende concreet om winnaar in deze 
categorie te worden. Die eer gaat naar de 
Barbaraschool in Amsterdam. Volgens de 
jury een ‘schoolvoorbeeld’ van hoe bevlogen 
ouders zich opwerpen om de onvervangbare 
kwaliteit van een buurt niet teloor te laten gaan. 
Slimme en mooie bouwkundige ingrepen die 
een verloederde school nieuw cachet geven en 
indirect de kwaliteit van onderwijs en aanzien 
verbeteren, dat zijn de noodzakelijke stappen 
om iets unieks te behouden. Wat initiatieven 
als de Barbaraschool verder aantonen, meent 
de jury, is dat veel van de instituten die zich 
druk zouden moeten maken om onderwijs 
veel te veel bezig zijn met elkaar en daardoor 
de basis niet scherp meer zien. Gelukkig 
zien ouders die wel en komen ze op voor het 
belang van een buurtschool. Als de jury de 
zaken op een rij zet, is de volgorde: energie 
bij ouders = overtuigingskracht (buurtschool 
moet blijven!) = samen dingen doen = samen 
klussen = aantonen dat het wel degelijk kan. 
Het leidt volgens de jury geen twijfel dat we 
het hier hebben over een navolgenswaardig 
voorbeeld van Low Budget, High Impact. Wat 
fantastisch toch dat deze ouders dit voor elkaar 
krijgen. Toch blijft bij de jury ook teleurstelling 
zeuren dat de bevoegde instanties dit niet 
voor elkaar kregen. Nu klinkt hun applaus. 
Als ze zich straks maar niet verliezen in 
oeverloos delibereren over naleving van 
regeltjes en protocollen. Als dit, aldus de jury, 
een positief voorbeeld is van de inmiddels 
roemruchte participatiemaatschappij dan is 
dat winst. Persoonlijke initiatieven van leken 
kunnen kennelijk vraagstukken oplossen 
waar professionals het antwoord andermaal 
schuldig blijven. Dankzij hun inspanning is het 
leerlingaantal toegenomen en de kwaliteit van 
het onderwijs verbeterd. Dat kun je niet anders 
dan positief beoordelen. De Barbaraschool en 
vooral haar ouders zijn de meer dan verdiende 
winnaar in de van de prijs Low Budget, High 
Impact. 
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BARTOKPARK
(ARNHEM)

  STRUYCKENWIJK 
DE CEUVEL 

GEBIEDS
TRANS

FORMATIE
Gebiedstransformatie betekent  

de herontwikkeling van bestaand bebouwd  
gebied, dat daarmee een versterkte  

of vernieuwde betekenis  
heeft gekregen.
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BARTOKPARK

Buro Harro en het Departement van Tijdelijke Ordening (DTO) namen het initiatief een 

braakliggend stuk terrein in het centrum van Arnhem om te turnen in een iconisch park. 

Toen beeldend kunstenaar Florentijn Hofman zich namens Burgers’ Zoo hierbij aansloot, 

metamorfoseerde de doodse plek in een van de vrolijkste verblijfsgebieden van de stad. 

Een heidelandschap met in het midden een reusachtig Feestaardvarken waar mensen 

graag komen en kinderen volop kunnen spelen. De omliggende horeca en andere 

ondernemers profiteren volop van de gedaanteverandering en daarom wint het Arnhemse 

Bartokpark in de categorie Gebiedstransformatie.

Het vrolijkste plein van Nederland

12NRP Gulden Feniks 2015
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1. De oude situatie. 2. Sinds het aardvarken 
er ligt, is het Bartokplein uitgegroeid tot een 
van de feestelijkste pleinen van Nederland. 3. 
Initiatiefnemer Harro de Jong leidt de jury met 
veel plezier rond. 4. Met de nieuwe bibliotheek 
van Neutelings Riedijk er pal naast groeide het 
Bartokpark uit tot een geliefde, veel bezochte 
plek. 5. Kunstenaar Florentijn Hofman is de 
schepper van het Feestaardvarken.

1 2
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Er was geen programma van eisen. Buro Harro 
en het Departement van Tijdelijke Ordening 
(DTO) waren zowel initiatiefnemer als ontwerper 
van het idee om een braakliggend terrein 
in het centrum van Arnhem om te zetten in 
een glooiend stukje Veluws landschap. Maar 
programma van eisen of niet, zij zagen de 
achterliggende doelstellingen helder: wek een 
van de doodste plekken in het centrum van 
de stad tot leven en maak er een aanjager van 
voor ontwikkelingen in de nabije omgeving. 
Bedenk verder iets waarmee ‘gevierd’ kan 
worden dat Arnhem aan de rand van de Veluwe 
ligt. De stad profileert zich onvoldoende op dit 
vlak. Realiseer en passant een stukje bijzondere 
natuur in de stad en leg een verbinding tussen 
Arnhem en Burgers' Zoo. 

Enthousiast
Glooiend Veluws landschap in het centrum van 
Arnhem dus. Buro Harro en DTO benaderden 
de gemeente die direct enthousiast was 
en de aanleg wilde bekostigen. Arnhem 
benaderde grondeigenaar Synchroon en 
kreeg toestemming het braakliggende terrein 
vooralsnog een andere bestemming te 
geven. Intussen kreeg kunstenaar Florentijn 
Hofman van Burgers’ Zoo opdracht een 
kunstwerk te maken als geschenk aan 
Arnhem. Aanleiding was het honderdjarig 
jubileum van de dierentuin. Het budget 
ging niet naar een feestje, maar naar een 
opvallend beeld dat meer betekenis geeft 
aan de stad. Burgers’ Zoo sloot zich aan bij 
de samenwerking en via dit kanaal werd 
contact gelegd met Nationaal Park de Hoge 

Veluwe, dat op haar beurt toestemming gaf 
een stuk van hun natuurgebied (heideplaggen, 
berken, grof dennen en meer) naar de stad te 
transplanteren. 

Arnhems icoon
Het Bartokpark is sinds het Feestaardvarken 
daar op zijn rug ligt een van de levendigste 
plekken van Arnhem geworden. In korte tijd 
groeide het stukje grond uit tot Arnhems icoon. 
Het park wordt vaak aangehaald als geslaagd 
voorbeeld van een bottum-up project en is een 
uitmuntend bewijs dat leegstaande plekken 
in binnenstedelijke gebieden ontzettend veel 
potentie hebben. De jury van NRP Gulden 
Feniks kan dit alleen maar onderschrijven. 
In het juryrapport staat over dit winnende 
project: “Het tot leven wekken van een doodse 
plek in de stad, als aanjager voor de verdere 
ontwikkeling van de directe omgeving is een 
uitstekend voorbeeld van particulier initiatief. 
Door de komst van het Feestaardvarken kreeg 
de plek de allure die het verdient.”

Boost
Dat het Feestaardvarken veel meer in zijn mars 
heeft dan alleen spelende en klauterende 
kinderen vermaken, blijkt uit de boost die 
het beest ondernemers uit de buurt gaf. 
Aanpalende ondernemers zien hun klandizie 
toenemen en horecaondernemers verruimden 
de openingstijden van hun dranklokalen. Verder 
zijn er als gevolg van het dier volop nieuwe 
ontwikkelingen aan het plein, zoals nieuwe 
woon- en winkelblokken en een leegstaand 
kantoorpand dat omgevormd werd tot hotel. 

Naaste buur Theater aan de Rijn, is vast van 
plan de ingang van het theater nu aan de 
pleinzijde te situeren. 

Kracht van het doen
Inmiddels wordt het Bartokpark het cultuurplein 
van Arnhem genoemd, en dat is zonder meer 
knap. In de ogen van de jury symboliseert 
het Arnhemse park vooral de kracht van het 
doen. Hier kregen particulieren iets voor elkaar 
waar professionals meestal niet thuis geven. 
Een voormalig braakliggend terrein in het 
centrum van Arnhem is getransformeerd tot 
een iconisch park. Met de nieuwe bibliotheek 
van Neutelings Riedijk pal naast het park, is dit 
voormalige zwarte gat in de stad omgetoverd 
tot een geliefde, veel bezochte plek. Het is 
volgens sommigen al het vrolijkste plein van 
Nederland en trekt bezoekers vanuit de wijde 
omgeving. De meerderheid van de jury was 
het over één ding snel eens: Bartokpark moest 
als winnaar uit de bus komen in de categorie 
Gebiedstransformatie.

15 NRP Gulden Feniks 2015

Inzender: Buro Harro
Mede-inzenders: Departement Tijdelijke 
Ordening (DTO), gemeente Arnhem, Burgers' 
Zoo, Florentijn Hofman, Van de Haar Groep, 
Martijn Bezemer (WUR), Nationaal Park de 
Hoge Veluwe, Synchroon

4 5

12-15_winnaargebiedstransformatie.indd   15 12-05-15   09:39



1

2

16NRP Gulden Feniks 2015

16-17_nominatie1gebiedstransformatie.indd   16 12-05-15   09:41



Het vervuilde terrein van voormalige scheepswerf ‘Ceuvel de Volharding’ in Amsterdam-

Noord, is omgetoverd tot een stukje duurzaam paradijs met creatieve en sociale 

bedrijven en een horecagelegenheid. Project De Ceuvel laat ter plekke zien hoe steden, 

door hergebruik van grond en materialen plus inzet van schone technologieën, kunnen 

transformeren tot metabolische gebieden met een kringloopeconomie. Duurzaamheid 

wordt zichtbaar en tastbaar gemaakt.

De Ceuvel ligt op een watergebonden perceel 
in Buiksloterham, dat via een tender door 
de gemeente Amsterdam voor tien jaar ter 
beschikking werd gesteld als een broedplaats 
voor kunstenaars, creatieve en sociale 
bedrijven met een link naar duurzaamheid. 
Uit het naburige CPO-project 'Schoonschip 
Amsterdam' ontstond een groep creatieve 
bedrijven die het winnende concept bedacht 
voor het sterk verontreinigde terrein van 
de voormalige scheepswerf Ceuvel de 
Volharding. Vanwege het tijdelijke karakter en 
het lage budget, richtte de groep zich op het 
ontwikkelen van een innovatief concept waarin 
mobiliteit en hergebruik centraal staan. Het 
ontwerp combineert het hergebruik van het 
terrein met hergebruik van materialen en geeft 
er daarmee nieuwe waarde aan. 

Woonbotenpark en testlocatie
Het terrein is zeer vooruitstrevend ontwikkeld 
op het gebied van duurzaamheid en op een 
aantal gebieden zelfvoorzienend. De ateliers 
zijn op het land geplaatste tweedehands 
woonboten, wat aansluit bij de nautische sfeer 
van de locatie.

Het terrein van De Ceuvel is een cleantech 
playground voor het experimenteren 
met nieuwe, schone technologieën; een 
testlocatie hoe steden kunnen transformeren 
van grootschalige afvalproducenten tot 
duurzame 'metabolische steden' met een 
kringloopeconomie. Warmte en energie 

worden opgewekt met zonnepanelen, 
afvalwater wordt gezuiverd en toiletwater tot 
herbruikbare compost verwerkt. De vervuilde 
grond van De Ceuvel wordt gezuiverd 
met behulp van planten. Een speciaal 
geselecteerde plantencombinatie is gebruikt 
voor het stabiliseren, a¯reken en onttrekken 
van verontreinigende sto�en. Na tien jaar 
wordt het terrein schoner teruggegeven 
aan de gemeente dan het is ontvangen. 
Deze alternatieve benadering van vervuiling 
transformeert de negatieve geschiedenis van 
de locatie naar een positief perspectief: een rijk 
en levendig, zuiverend park.

Inspiratiebron
De Ceuvel is een plek waar commerciële en 
niet-commerciële initiatieven op het gebied van 
cultuur, (ver)bouwen, duurzaamheid en water 
samenkomen. Het project is een inspiratiebron 
voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten en 
een hotspot in Amsterdam. Sinds de opening 
in juni 2014 trekt De Ceuvel tienduizenden 

individuele bezoekers, van toeristen tot 
ministerdelegaties en vertegenwoordigers van 
binnen- en buitenlandse gemeenten. De media-
aandacht is groot; zelfs The New York Times 
wijdde een stuk aan het project.

1. Duurzaamheid wordt hier op allerlei manieren 
zichtbaar en tastbaar gemaakt. Het tienjarige 
project vormt een inspiratiebron voor andere 
gebiedsontwikkelings projecten en is een 
hotspot in de stad. Sinds de opening in juni 2014 
heeft De Ceuvel meer dan 30.000 individuele 
bezoekers getrokken. 2. Het ‘woonbotenpark’ 
wordt ontsloten door een meanderende steiger. 
De gebouwen van de voormalige scheepswerf 
waren in een eerder stadium gesloopt, maar de 
funderingen lagen nog in de grond. Opgeknapte, 
tweedehands woonboten zijn met slechts een 
extra zandlaag aan fundatie op het terrein 
geplaatst. De positionering van de verschillende 
woonboten is bepaald aan de hand van het 
type bak (staal of beton) en de locatie van de 
bestaande fundering.

DE CEUVEL
GEBIEDSTRANSFORMATIE/NOMINATIE
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Inzender: Vereniging De Ceuvel
Mede-inzenders: Space & Matter, 
Smeelearchitecture, Jeroen Apers  
architect, Delva Landscape Architects,  
Studio Valkenier, Woodies, Metabolic,  
Brett Rossouw, Witteveen, Waternet,  
Wees Vormgever

Duurzaam paradijs
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Aan de noordwestkant van het plein staat het woonblok naar 
een ontwerp van MIX architectuur. Het gebouw heeft 47 

huurappartementen, een ondergrondse kelder met bergingen 
en een containerruimte. In de plint zijn een fitnesscentrum 

en horeca. Woontoren Teun aan de noordoostkant is 
ook ontworpen door  MIX architectuur. De toren telt 96 

appartementen, een ondergrondse kelder met parkeerplaatsen 
en bergingen, deels onder de bovenbouw en het plein.
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Het Dr. Struyckenplein met veertig portiekflat-
woningen, dagwinkels en voorzieningen 
uit de periode 1945-1955 ligt midden in 
de herstructureringswijk Heuvel. Om de 
lee¯aarheid in de wijk te vergroten, heeft 
de gemeente samen met woningcorporaties 
en bewoners een plan opgesteld voor de 
herontwikkeling tot een actief commercieel 
centrum met een belangrijke woonfunctie 
(211 appartementen) en een kwalitatief 
hoogwaardige, openbare ruimte. In de nieuwe 
opzet moet het plein het kloppend hart van 
de wijken Heuvel en Haagpoort worden, het 
inkomensniveau omhoog gaan en woongenot 
vergroot worden. Samen met de geplande 
ontwikkeling van ruim 300 woningen in 
de aangrenzende Jan Ligthartstraat en 
het Planciusplein, zal het imago van de 
wijk als gevolg sterk verbeteren en de 
aantrekkingskracht toenemen. 

Drie nieuwe gebouwen
Het geheel moet gegoten worden in een 
vernieuwende, prikkelende en sfeervolle 
architectuur die past in de bestaande context. 
Volgens deze eis zijn drie verschillende 
gebouwen gerealiseerd: een winkelblok, een 
woonblok en een woontoren. Het winkelblok 
aan de zuidkant van het plein is ontworpen door 
Architectenburo JMW. Het blok heeft ca.  
4.350 m2 commerciële ruimte op de begane 
grond met onder andere twee supermarkten, 
een aantal dagwinkels en een geldautomaat. 
Op de eerste verdieping bevinden zich de 

parkeerplaatsen, bergingsgroepen, een 
fietsberging en containerruimte voor de 
bovenliggende sociale huurappartementen. 
Hiervan liggen er 44 op de tweede tot en met 
vijfde verdieping aan de oostkant en 56 op de 
tweede tot en met achtste verdieping aan de 
westkant van het gebouw. 

Aan de noordwestkant van het plein staat 
het woonblok naar een ontwerp van MIX 
architectuur. Het woongebouw heeft 47 
huurappartementen op de eerste tot en met 
vijfde verdieping en een ondergrondse kelder 
met bergingen en een containerruimte. In 
de plint is ca. 700 m2 voor maatschappelijke 
voorzieningen en 200 m2 voor horeca bestemd. 
De 14 verdiepingen hoge woontoren ‘Teun’ 
is ook ontworpen door MIX architectuur. De 
toren staat aan de noordoostkant van het 
plein en heeft een ondergrondse kelder met 
parkeerplaatsen en bergingen, deels onder 
de bovenbouw en deels onder het plein. 
De begane grond bestaat uit ca. 320 m2 
zakelijke dienstverlening. De verdiepingen 
tellen 64 appartementen, waarvan 32 
koopappartementen. Het openbare gebied is 
ontworpen door Gemeente Breda en heeft een 
ontmoetings- en parkeerfunctie.

Grote aantrekkingskracht
Dankzij het getransformeerde  
Dr. Struyckenplein zijn diverse, nieuwe 
ondernemers en bewoners naar de wijk Heuvel 
gekomen die bijdragen aan de verbetering 

van de buurteconomie en werkgelegenheid. 
Zo zijn alle commerciële ruimten (voornamelijk 
winkels) in het winkelblok verhuurd. In het 
woonblok zijn een brasserie en fitnesscentrum 
geopend. Alle 179 huurappartementen, zowel 
vrije sector als sociale huur, zijn verhuurd 
en van de 32 koopappartementen zijn er 28 
verkocht. Het plein heeft vanaf de opening 
een grote aantrekkingskracht en zorgt voor 
een dynamische omgeving. Bewoners, 
ondernemers en omwonend zijn enthousiast.  
Er staat een resultaat om trots op zijn.

De wijk Heuvel in Breda heeft te kampen met een slecht imago, veroorzaakt door 

verouderde woningen, hoge werkeloosheid en onveiligheid. Herontwikkeling van het  

Dr. Struyckenplein is een belangrijke stap in de herstructurering van de wijk. Toevoeging 

van winkels, voorzieningen en nieuwe woningen moet het woonklimaat verbeteren en  

de buurt- en wijkeconomie versterken. Hiervoor zijn drie nieuwe gebouwen neergezet  

en is de openbare ruimte aangepakt.

2. De oude situatie in de wijk Heuvel in 
2001. 3. Luchtfoto van het herontwikkelde 
Struyckenplein in de Bredase wijk Heuvel. 
Aan het oorspronkelijke open plein liggen 
veertig portiekflatwoningen, dagwinkels en 
voorzieningen uit de periode 1945-1955. 
Toevoeging van een winkelcentrum, een 
woonblok met voorzieningen en een woontoren 
op het plein geeft de wijk een kloppend hart, met 
het doel het woonklimaat te verbeteren en de 
buurt- en wijkeconomie te versterken.

STRUYCKENWIJK
Kloppend hart voor de Heuvel

GEBIEDSTRANSFORMATIE/NOMINATIE
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Inzender: Wonen Breburg
Mede-inzenders: Ontwikkelingscombinatie 
Dr. Struyckenplein VOF, Architectenburo 
JMW, Mix Architectuur, Nederlandse Bouw 
Unie, Wijkraad Heuvel, Kuiper Compagnons, 
WPM, Gemeente Breda
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Bloemkoolwijk Bornholm De Amsterdamsche Tram
De wijk Bornholm in Hoofddorp is een typische woonerfwijk uit de 
jaren '70 en '80. De aanpak van 127 huurwoningen van Ymere in 
Bornholm-Oost was hard nodig. Daken en grote delen van de gevels 
bestonden uit asbesthoudende, donkerbruine golfplaten die aan 
het a¯rokkelen waren. Ondanks eerdere herstelwerkzaamheden 
waren de bewoners ontevreden. Daarnaast kwamen er steeds vaker 
sociale veiligheidsproblemen voor. De buitenkant van de woningen 
is in samenspraak met de bewoners vernieuwd. De asbestbeplating 
op de daken en gevels zijn vervangen door vlakke, grijze dakpannen 
op het dak en nieuw metselwerk op de gevels. De nieuwe daken en 
gevels zijn (na)geïsoleerd en voorzien van onderhoudsvrije ramen en 
deuren met houten kozijnen en HR++ glas. Op de platte daken zijn 
zonnepanelen geïnstalleerd. De als onveilig ervaren openbare ho¿es en 
onderdoorgangen zijn – na een aantal cruciale ingrepen – uitnodigend, 
licht en open geworden. De bewoners zijn blij met hun vernieuwde 
woning en identificeren zich weer met hun buurt.
Inzender: Network of Architects & Planners (NAP)
Mede-inzenders: Ymere, Vastbouw, Klankbordgroep huurders,  
Aveco de Bondt, Weijerseikhout, Hollenberg

Edwin Weigert, uitbater van de horecagelegenheid Amsterdamsche Tram 
wilde zijn klanten minder blootstellen aan het nogal winderige en 
anonieme klimaat rondom station Sloterdijk. Maar keer op keer werden 
zijn verbouwingsaanvragen afgekeurd. Deze situatie werd doorbroken 
toen hij besloot een architect in te schakelen. De opdracht was te kijken 
of en hoe er een overdekte en beschermde buitenruimte gerealiseerd 
kon worden binnen het krappe budget van €24.000,- en het 
bestemmingsplan. Van de gemeente moest de tram zoveel mogelijk 
zichtbaar en herkenbaar blijven vanuit de omgeving. Dankzij de 
kostene�ectieve design & build-constructie van het architectenbureau en 
de inzet van hergebruikte materialen is er een bouwwerk neergezet dat 
als podium naar het plein fungeert en aansluit op het bestaande 
groenlint. Met deze ‘groene tramremise’ is een karaktervolle en prettige 
verblijfplek ontstaan, waardoor de doorgangszone veel meer in een 
pleintje is veranderd.
Inzender: cc-studio
Mede-inzenders: Edwin Weigert, Dutch Steigers, Thijs Wolthuis, 
PlantenTuin Esveld, EBO bv 
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Glamourmanifest Het Rode Dorp
Glamourmanifest (GM) is het ona²ankelijk platform dat zich inzet voor 
de gebiedstransformatie van kantorengebied Amstel A3 in Amsterdam 
Zuidoost. Het ooit state-of-the-art kantorengebied, in de jaren '80 en '90 
ontworpen volgens de laatste trends op het gebied van functiescheiding, 
worstelt met grote leegstand en wordt door velen gezien als lelijk en 
kansloos. Ruimtelijk is het doel Amstel A3 te transformeren tot een 
levendige, aantrekkelijke en multifunctionele stadswijk. Maatschappelijk 
om de lokale stakeholders duurzaam te verbinden, informeren en 
activeren om zelf en samen de regie over de ontwikkeling van hun eigen 
omgeving over te nemen. GM werkt hierin nauw samen met de gemeente 
en inmiddels hebben lokale stakeholders als bedrijvenvereniging, 
citymarketing, bedrijven, vastgoedeigenaren en banken zich aangesloten. 
Er is een gebiedsvisie gestart, een voorbeeldpand getransformeerd en 
drie openbareruimte-projecten zitten in de ontwerpfase.
Inzender: Glamourmanifest
Mede-inzenders: bedrijvenvereniging VAZO, citymarketing Zuidoost 
Partners, Sustainable Compass, Gemeente Amsterdam, lokale 
vastgoedeigenaren, financiers, huurders, NHTV, Burton Hamfelt 
(BHASP)

Staedion herontwikkelde de voormalige arbeidersbuurt Het Rode Dorp  
tot een bijzonder en duurzaam studentencomplex. De 19de-eeuwse buurt 
ligt nabij Station Holland Spoor en is één van de vier Haagse krachtwijken. 
Na a¯raakplannen, besloot Staedion de 127 arbeiderswoningen te 
transformeren tot studentenhuisvesting. In totaal zijn 189 studenten-
eenheden gerealiseerd, van zelfstandige studio’s over twee lagen tot 
kleine tweepersoonsappartementen en studentenhuizen voor acht 
personen. Gekozen is voor een ho¿esachtige setting met pleintjes, 
gezamenlijke binnentuinen en een atelierkas, waar de bewoners elkaar 
tegenkomen en kunnen werken, studeren of ontspannen. De bijzondere 
gevelbeschilderingen van Herman Berserik zijn door diens zoon opnieuw 
geschilderd. Het gerenoveerde erfgoed geeft een kwaliteitsimpuls aan het 
stationsgebied, zorgt voor levendigheid en zet de wijk als studentenbuurt 
op de kaart.
Inzender: Stichting Staedion 
Mede-inzenders: Braaksma & Roos Architectenbureau, ERA Contour, 
TU Delft, Haagse Hoge School, ROC Mondriaan, klankbordgroep 
bewoners Wolterbeekstraat, Stichting Haagbouw, Hageman,  
Wolf + Dikken, Ockenburgh architectuur en bouwkunde, Gemeente 
Den Haag, Berserik
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Meander Medisch Centrum Oostpoort
Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is gebouwd op het terrein 
van een voormalig mobilisatiedepot. Het terrein is getransformeerd 
tot een parklandschap, dat de schakel vormt tussen het stadshart en 
het weidegebied langs de randmeren. Het ziekenhuis is niet als een 
massief blok vormgegeven, maar als een aantal bouwdelen waartussen 
het landschap diep het gebouw binnendringt. De groene omgeving 
en menselijke maat creëren een aangenaam verblijfsklimaat voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers. De grootste innovatie is dat de 
patiënt een eigen leefomgeving kreeg, gescheiden van de doelmatige 
ziekenhuismachine met hotfloors, intensive care en laboratoria. Met een 
privékamer waar bezoek kan logeren en mooi ingerichte binnenruimten 
die aansluiten op het parklandschap, ontstaat een ‘healing environment’. 
Het ontwerp werd bekroond met de internationale WAN Award Health 
Care 2014 voor het beste ziekenhuis.
Inzender: Atelier PRO architecten
Mede-inzenders: DS Landschapsarchitecten, 2MC3 (Heijmans Bouw, 
Ballast Nedam, Burgers Ergon), Meander Medisch Centrum, DGMR 
Raadgevende Ingenieurs, Aronsohn Constructies, Deerns Nederland, 
Heijmans Utiliteit, Grontmij, PBN, PRC Bouwcentrum, AT Osborne

Oostpoort transformeert het oude terrein van de Oostergasfabriek tot 
een aantrekkelijk centrum voor Amsterdam-Oost met woningen, 
winkelcentrum, horeca- en sportfaciliteiten, Brede School, culturele 
voorzieningen en nieuw stadsdeelkantoor. De opgave was het publiek te 
verleiden dit verborgen gebied vanaf de bestaande winkelstraat zo diep 
mogelijk in te gaan. Er is niet alleen gedacht aan een zo aantrekkelijk 
mogelijk aanbod van voorzieningen, maar ook aan de juiste plaatsing van 
publiekstrekkers en een afwisselende ruimtelijke beleving. Vanaf de 
Linnaeusstraat zijn zichtlijnen gemaakt naar de belangrijke plekken en 
gebouwen. Straten en pleinen wisselen elkaar af, elke vijftig meter is er 
een ander beeld, zodat bezoekers en gebruikers kunnen ronddwalen en 
telkens worden verrast. De overgebleven industriegebouwen van de 
Oostergasfabriek zijn deels behouden en kregen een nieuwe functie.
Inzender: Soeters Van Eldonk architecten,
OntwikkelingsCombinatie Polderweggebied
Mede-inzenders: Hollands Zicht, Mulleners & Mulleners, Molenaar & 
Co Architecten, Bouwcombinatie De Nijs-UBA VOF, Coen Hagedoorn 
Bouwgroep, Pieters Bouwtechniek, Wolf Dikken adviseurs, B+M, MBM 
Moerkerken, Broekzitter Melis Groep, MAB Development, gemeente 
Amsterdam
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Park Krayenhoff Sidewall(k)
Park Krayenho� is een nieuwe woonwijk op de voormalige IBM-campus 
in Uithoorn. De kantoorlocatie is herontwikkeld tot een woonwijk 
die het hele spectrum bedient: van sociale (huur)appartementen 
tot dure koopwoningen boven een miljoen euro. Elementen van 
de oorspronkelijke bebouwing zijn waar mogelijk hergebruikt. Het 
icoonachtige ‘IBM-torentje’ (voormalige huisvesting van het bestuur) 
is getransformeerd tot drie luxe appartementen en fungeert als 
herkenningspunt voor de wijk. Het souterrain van de voormalige 
kantine en computerruimte is verbouwd tot parkeergarage. Eromheen 
en bovenop is een appartementencomplex gerealiseerd met een 
omsloten tuin. De wijk grenst aan de Vuurlijn, onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam en Unesco-monument. Deze is geheel in ere hersteld: 
de Vuurlinie en de opstelplaats van een batterij is vrijgemaakt van de 
overwoekering en begroeiing, waardoor het vrije schootsveld weer 
zichtbaar is. Om wandvorming te voorkomen, zijn de straten met 
bebouwing loodrecht op de Vuurlinie gesitueerd. Een lange parkzone 
loopt door het midden van de wijk.
Inzender: Woningcorporatie Eigen Haard & UBA Projectontwikkeling B.V.
Mede-inzenders: Ibelings van Tilburg Architecten & Spring architecten,
UBA Bouw, gemeente Uithoorn

De sloop van de parkeergarage naast het NH Hotel in Utrecht, liet een 
rafelige wand van verschillende bouwdelen achter op het Jaarbeursplein. 
In opdracht van de Gemeente Utrecht ontwierp Zecc Architecten een 
nieuwe, representatieve gevel voor het hotel. Omdat het hotel grenst aan 
een taxistandplaats en een tramhalte, is in de wand een bank mee-
ontworpen voor wachtend publiek. De muur is opgebouwd uit 
doormidden gebroken, oude stoeptegels met de ruwe kant in het zicht. 
Dit  zorgt voor een stoere uitstraling die past bij het NH Hotel en de 
stedelijkheid van de plek. Door verschillende metselverbanden toe te 
passen, ontstaat er mooi strijklicht en wordt de lange muur voor 
passerende voetgangers interessant. Het ruwe oppervlak ontmoedigt 
bovendien gra�tti en aanplakbiljetten. Aan de rechterzijde van de muur is 
ruimte gereserveerd voor het logo van NH Hotels. ’s Avonds worden de 
tegels aangelicht, zodat de gevel in het donker ook levendig is.
Inzender: Zecc Architecten
Mede-inzenders: Gemeente Utrecht, Bouwbedrijf van den Engel, 
Breevast, NH Hotel
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Stadskwartier Nieuwegein Vliegenthart-terrein
Het marktplein van Nieuwegein met zijn naar binnen gekeerde, 
overdekte winkelcentrum uit de jaren '70, paste niet meer bij deze tijd. 
De transformatie tot stadshart met woningen, horeca en winkels was een 
kans om het imago van Nieuwegein om te buigen, van zakelijk naar warm 
en gezellig. Het resultaat is een ovaal plein met rondom gedecoreerde 
winkelpuien als opstaande ‘kragen’ van stralend wit prefabbeton, die 
het plein karakter geven. De natuurstenen afwerking van het plein is 
van een on-Nederlands niveau. Een opvallend icoon is La Place met een 
titanium gevel. Daktuinen op de winkeluitbreidingen, plus bomen en 
terrassen op het plein zorgen voor een natuurlijke verblijfskwaliteit. De 
bestaande bebouwing is doorsneden met een dubbelhoge winkelstraat, 
die de verbinding met het Stadhuisplein legt. Ook hier zijn weer de 
bijzondere kragen toegepast. Met een nieuw, levendig stadscentrum 
waar inwoners elkaar ontmoeten, onderscheidt Nieuwegein zich van 
andere groeisteden.
Inzender: Dok architecten
Mede-inzenders: Multi Vastgoed Gouda, Stadskwartier Nieuwgein CV, 
J.P. van Eesteren, Van Losser Installaties, Van Rossum Raadgevende 
Ingenieurs Maarssen, Ingenieursburo Linssen, Peutz Zoetermeer, 
Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur

In 2004 kocht Rijksmonumenten Prinsenstad het vervallen pakhuis ‘De 
Liefde’ aan de Scheepmakerij in Delft om dit te restaureren en te 
verbouwen tot kantoor voor het ingenieursbureau BPO Nederland. Het 
rijksmonument, dat in 1899 is gebouwd, maakt deel uit van het 
voormalige complex van firma Vliegenthart, die er lijnolie maakte. Na de 
restauratie en verbouwing door RVDV architectuur, verwierf 
Rijksmonumenten Prinsenstad ook het overige Vliegenthart-terrein met 
de in verval geraakte gebouwen. RVDV architectuur ontwierp achter het 
bestaande pakhuis een nieuw, abstract kantoor met een innovatieve 
vliesgevel, over de hele lengte afgewerkt met glas en zwart transparant 
doek. Een tussenlid van glas ontsluit beide gebouwen. De voormalige 
houtzagerij uit 1910 is deels teruggebouwd als woning. De overige 
gebouwen zijn gesloopt en de vrijgekomen ruimte is ingericht als plein. 
Hierop komt een nog te realiseren tentoonstellingspaviljoen. Het resultaat 
is een ensemble van oude en nieuwe gebouwen die elkaar versterken.
Inzender: RVDV architectuur
Mede-inzenders: Rijksmonumenten Prinsenstad, Rinse en Hatte 
Tamsma, Houtman Gouda, Eekhout Bouw, IMd Raadgevende 
Ingenieurs, Mabutec Installatieadvies, Si-x, PolyNed
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‘Er is niet één waarheid als het gaat 
over transformatie en renovatie’

NRP ACADEMIE

25 NRP Gulden Feniks 2015

De NRP Academie is dé opleiding die transformatie- en renovatieprofessionals van bagage 

voorziet om succesvol te opereren in een veranderend werkveld. Hoe ziet dat er in de 

praktijk uit en wat levert het op? 

Co-creërende samenwerkingen, kennis en inspiratie uitwisselen en oude 
denkpatronen verruilen voor nieuwe inzichten, verdienmodellen en 
andere innovaties. Dat zijn volgens Reinier van der Kuij, onderzoeker en 
docent aan de TU Delft en onderwijscoördinator van de NRP Academie, 
de belangrijkste redenen om deze opleiding te volgen. 

TU Delft stelde Van der Kuij speciaal aan om samen met 
programmamanager Erna van Holland namens NRP de NRP Academie 
op te zetten. Tijdens zijn promotieonderzoek deed Van der Kuij al 
onderzoek naar projectontwikkeling. “Ik merkte dat met name de 
corporatiesector vast zat in bepaalde denkstructuren. De NRP Academie 

is een mooie kans om met mensen uit de breedte van de vastgoedsector 
oude denkbeelden te doorbreken. Die brede samenstelling en een open 
houding zijn bepalend voor het succes van de opleiding.” 

Andere mentaliteit
Een keer een middagseminar of een inspirerende lezing bezoeken is  
niet genoeg, constateerde Van der Kuij: “Je kunt niet in één of zelfs een 
paar middagen een andere mentaliteit ontwikkelen en je met elkaar 
verbinden. Deze hele opleiding gaat over verbinden: je kan het niet 
alleen doen. Natuurlijk, alle kennis is al ergens te vinden, maar er is niet 
één waarheid als het gaat over transformatie en renovatie. Dan hadden 
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we wel een boek geschreven. Op de NRP Academie gaat het over  
kennis delen en versterken, om ervaren en om een bepaalde manier  
van denken.”

‘Als een collega 
vastloopt, kan ik 
nu makkelijker een 
andere invalshoek 
aanreiken’

Die andere manier van denken levert in de praktijk zijn vruchten af 
voor cursist Carin Hemeltjen (38, programmaleider Woonbedrijf ieder1): 
“Het is heel leuk dat je altijd in een multidisciplinaire groep werkt, 
daardoor zie je ineens wat iedereen doet. Hoe kijkt een belegger of een 
ontwikkelaar of juist een aannemer naar de materie waar jij mee bezig 
bent. Je krijgt hier veel – gevraagd en ongevraagd – advies waar je 
direct iets aan hebt. Voor de toekomst zou ik het wel interessant vinden 
om meeloopdagen bij medecursisten op te nemen in het programma, 
echt een kijkje in elkaars keuken nemen. Wat je hier van elkaar 
leert, daar heb je direct iets aan. Als een collega vastloopt, kan ik nu 
makkelijker een andere manier van kijken aanreiken. Je leert hier vooral 
om verschillende invalshoeken te koesteren en ondervindt het belang 
van diversiteit. Ik heb ook het idee dat ik mijn besluitvormingsstukken 
echt naar een hoger niveau heb kunnen tillen en dat mijn aandeel 
vergroot is in wat ik bijdraag binnen mijn organisatie. Ik gebruik mijn 
opgedane kennis vooral voor mijn eigen werk. Dat zijn bijvoorbeeld 

NRP ACADEMIE CHALLENGE: 
WILLEM DE ZWIJGERKAZERNE
deltaWonen

“De NRP Academie biedt de kans om te verbreden en verdiepen voor 
professionals op een hoog niveau. Het biedt de kans een nieuw netwerk 
te ontwikkelen en in het werk dit te benutten. Als tip aan de cursisten 
zou ik mee willen geven: denk vanuit scenario’s. Bekijk en begin vooral 
met de lokale marktomstandigheden. Durf te dromen, maar wees ook 
realistisch. Waar is vraag naar, want uiteindelijk zijn de markt en klanten 
leidend.”

De NRP Academie-cursisten bogen zich eind 2013 over de toekomstige 
bestemming van de Willem de Zwijgerkazerne. De opdracht: duurzame 
scenario’s verkennen om te komen tot een strategie voor dit project. De 
cursisten presenteerden verschillende ideeën over duurzaamheid en 
betrokkenheid van de buurtbewoners. Sjoerd Quint, adjunct-directeur 
deltaWonen: “We zagen ons reeds lange tijd geconfronteerd met 
leegstand, nadat de zorginstelling een paar jaar geleden de huur had 
opgezegd. Een periode met mislukte ideeën en transacties volgde. We 
spraken veel geïnteresseerde partijen, maar uiteindelijk leidde het niet 
tot een kansrijke herontwikkeling. Om dit te doorbreken zagen we in 
het contact met Erna van Holland over de NRP Academie een kans om 
frisse ideeën en oplossingen aan te boren, zonder de ballast van het 
verleden. Dat heeft een rijke oogst aan ideeën en plannen geboden 
en tegelijk de beperkingen inzichtelijk gemaakt. Een kazerne van circa 
10.000 m2 bvo herontwikkelen in Wezep is echt iets anders dan in de 
Randstad. De lokale marktomstandigheden en de beperkte behoefte 
aan sociale woningbouw heeft ons wel degelijk aan het denken gezet. 
Het waren een aantal leuke dagen op locatie voor de groep, waarin 
in korte tijd echt een boel werk is verzet. Een creatieve hoge-druk-
ketel die ons zeker iets heeft opgeleverd, echter wellicht niet wat veel 
mensen hadden verwacht: in 2014 hebben we de kazerne verkocht 
aan een regionale ontwikkelaar die er met nieuw elan een gemengde 
invulling aan gaat geven.”
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inzichten waardoor ik een vertaalslag kan maken en inspiratie die 
nieuwe mogelijkheden bieden.”

Reflectie 
“Je bent hier voor jezelf”, beaamt Van der Kuij. “Iedereen heeft zijn eigen 
specialisme en iedereen weet iets. Het is aan ons als opleiding om te 
prikkelen en voeden en aan de cursist om er de dingen uit te pikken die 
hem of haar verder brengen. Om dat vervolgens weer terug te brengen 
in je organisatie. We proberen cursisten uit te dagen de randen op te 
zoeken. Met docenten en sprekers, en zeker ook met elkaar. We nemen 
daar geen tentamens af, maar laten de cursisten reflecteren via een 
logboek. Daarin wordt hen gevraagd op de lesstof te reflecteren, want 
verschillende docenten en sprekers houden er verschillende ideeën op 
na. Hoe die zich verhouden tot jouw visie, vak en houding; dat maakt het 
leerzaam en interessant. Daarmee maken ze zich de materie eigen en 
lees ik in een logboek terug dat iemand er echt over nagedacht heeft. 

Dat is veel waardevoller dan meten of iemand bepaalde kennis kan 
oplepelen.”

Uitdagend
De NRP Academie is een roadshow: veel onderwijsdagen vinden op 
inspirerende  transformatie- en renovatielocaties plaats. In maart dit jaar 
streek de NRP Academie neer in het gemeentehuis Brummen: een van de 
genomineerden voor NRP Gulden Feniks 2014 in de categorie Renovatie. 
Bart Moesbergen (directeur Haag Wonen) is in maart een van de experts 
tegen wie de cursisten in carrouselsessies hun casus aan mogen houden. 
Zijn prikkelende vragen wakkeren extra scherpte aan bij de cursisten. 
Met vragen als ‘wat betékent dat getal nou?’, ‘als je dat extrapoleert, wat 
gebeurt er dan?’ en ‘hebben jullie dat getoetst?’ daagt hij de cursisten uit 
steeds een stap verder te denken. Hij deelt zijn inzichten en waardevolle 
tips en wordt zelf ook zichtbaar geïnspireerd door de cursisten. 

‘Onze generatie 
moet snappen dat 
wij het verschil 
kunnen maken’
Van der Kuij: “We geven les aan professionals. De kunst is de kennis die 
ze al in huis hebben naar een hoger niveau te tillen. Het kan zo zijn dat 
mensen hier hun eigen zekerheden vinden en daarmee grond om die te 
delen in hun eigen organisatie. Tegen cursisten die denken iets beter te 
weten, zeg ik: schrijf het op in je logboek en kom erachter of het zo is. We 
hebben dit jaar al een docent die vorig jaar als cursist is binnengekomen. 
Dat is natuurlijk fantastisch. Daarnaast zijn de belangrijkste docenten de 
cursisten onderling, van en met elkaar leren is de beste manier om stof te 
doorgronden.”

NRP ACADEMIE CHALLENGE:
SLIKVELD ZIEKENHUIS
Woonbron

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen (voorzitter RvB): “Wij zijn partner 
van NRP en steunen de leergang. We hebben ook een deelnemer in 
de eerste opleiding gehad. Via de Challenge hebben we een aantal 
goed uitgewerkte alternatieven aangereikt gekregen voor een 
moeilijk vastgoedobject. Ik ben ten eerste positief over de kwaliteit 
en performance van de deelnemers. Daarnaast was het in een goede, 
gezellige sfeer. Vanuit Woonbron zijn we daarna in dialoog gegaan met 
stakeholders over de alternatieven. Met als ondergrens parameters in 
rendement en risico, laten we de beoordeling van de stakeholders zwaar 
meewegen bij de uiteindelijke keuze.” De Challenge die Woonbron aan 
de cursisten voorlegde, was het voormalige ziekenhuis Slikveld in het 
centrum van Dordrecht. Via het gemeentelijk woningbedrijf is dit pand in 
de erfenis van Woonbron terechtgekomen. De bouw is in 1936 gestart en 
begin jaren ‘50 is er een deel gesloopt, een bouwlaag aan toegevoegd 
en verbouwd. In 1956 vertrekt het ziekenhuis naar een nieuwe locatie. 
Erwin Zwijnenbrug, directeur Woonbron Dordrecht, gaf toe dat de moed 
in de schoenen zakte bij dit complex. Twee derde van het pand is nu in 
tijdelijke verhuur, hetgeen betekent dat voor een deel snel geschakeld 
kan worden bij een herontwikkeling. Maar voor het overige derde 
deel moet vervangende woonruimte worden gezocht. Om het nog 
gecompliceerder te maken, is het pand een gemeentelijk monument. 
Woonbron concludeert dat een NRP Challenge een hele goede formule 
is om aan nieuwe ideeën te komen. 

“Het onderscheidende aan de NRP Academie is dat de opleiding 
over diverse disciplines gaat en ze verbindt. En natuurlijk ook dat de 
primaire focus ligt op hergebruik, wat een onmiskenbare prioriteit is 
voor de komende jaren. Het is voor cursisten belangrijk niet alleen 
van de aangereikte stof te leren, maar vooral proberen te leren van je 
mede-cursisten. Er zit namelijk heel veel kwaliteit en ervaring bij de 
deelnemers zelf.”
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OVER DE NRP ACADEMIE
In 2013 ging de eerste leergang van de NRP Academie van start. Uniek 
is het integrale karakter van de opleiding: verschillende disciplines én de 
praktijk worden met elkaar verbonden. De NRP Academie is ontwikkeld 
in nauwe samenwerking tussen bedrijven en instellingen uit het hoger 
en wetenschappelijk onderwijs en is een initiatief van NRP, opgezet met 
de TU Delft en onderwijspartners Nyenrode en Hogeschool Utrecht. 

Programmamanager Erna van Holland staat samen met Reinier van 
der Kuij aan het roer van de NRP Academie. Van Holland: “Vanuit de 
wens van NRP partners om een eigen opleiding op te richten, zijn we in 
2012 aan de slag gegaan. Uit de werkgroep kwamen als voorwaarden 
naar voren: onderwijsdeskundigheid binnenhalen en zorgdragen voor 
een grote participatie van de partners van NRP sterk naar voren. De 
concrete randvoorwaarden hebben we in gesprekken met partners en 
een groep potentiele cursisten ingevuld. Daaruit is de NRP Academie 
tot stand gekomen: een brede opleiding die stoelt op de kerngedachte: 
samen worden we slimmer.” 

Een NRP Academie leergang duurt een jaar, bestaande uit vier modules: 
VERANDEREN: wetenschappelijke kennis gecombineerd met 
praktijkervaring van NRP partners
VERBINDEN: contacten leren leggen en benutten
VERDIENEN: inzicht krijgen in de business modellen van alle betrokken 
partijen
VERBOUWEN: de brug tussen opdrachtgevers en innovaties

De 22 cursusdagen hebben een vast stramien: kennis (ochtend), 
inzichten (middag) en vaardigheden (avond). De opleiding is modulair 
opgebouwd en biedt cursisten de mogelijkheid de opleiding over een 
langere tijd uit te spreiden. Twee keer per jaar vindt er bovendien een 
NRP Challenge plaats: NRP partners dragen een problematische casus 
aan waar de cursisten twee dagen al hun denkkracht op los laten. De 
NRP Challenge wordt afgesloten met de presentaties van concrete 
oplossingsrichtingen voor het project aan de probleemeigenaar.  

“Voor NRP partners heeft de NRP Academie grote meerwaarde, en 
niet alleen als denktank voor vastgelopen projecten”, ziet Erna. “Via 
cursisten kunnen bedrijven ‘samen slimmer’ laten doorwerken in hun 
organisaties en vinden ze nieuwe samenwerkingspartijen. Ook kunnen 
ze hun kennis delen als docent en in die rol kennis ophalen bij cursisten. 
Door medewerkers deel te laten nemen aan de NRP Academie gaat de 
missie van NRP leven in alle lagen van een organisatie. Niet voor niets 
melden meerdere partners ieder jaar opnieuw een medewerker aan 
voor de opleiding.”

Eind juni 2015 ronden de cursisten van de tweede leergang hun 
opleiding af en komende september start voor de derde keer een 
nieuwe lichting transformatie- en renovatieprofessionals. Aanmelden 
voor de NRP Academie kan nog tot en met 1 juli 2015 via e.vanholland@
nrpacademie.nl.

Vertrouwen en begrip
Voor Wilbert-Jan de Ridder, hoofd voorbereiding bij Dura Vermeer 
Bouw Heyma, snijdt zijn rol als docent aan twee kanten: “Ik leer zelf 
ook veel van hier lesgeven. Door te zien hoe anderen over renovatie 
en transformatie nadenken en welke nieuwe samenwerkingsvormen er 
ontstaan en ontwikkeld worden. Innoveren kan mij niet snel genoeg gaan. 
Toch is voor sommige processen langdurigheid onontbeerlijk en dat 
geldt ook voor de NRP Academie: alleen door een jaar lang met elkaar 
aan de slag te gaan, kweek je vertrouwen en begrip. Onze generatie 
moet snappen dat wij het verschil kunnen maken. Deze opleiding biedt 
daarvoor de ultieme voedingsbodem, doordat je hier leert van elkaar en 
elkaars bedrijven.” 

Precies dat was voor zowel Mike Luijten (26, Smits Vastgoedzorg) als 
Ronald Daalman (46, Daalman Projectmanagement & Vastgoedadvies) 
de reden om zich aan te melden. Mike: “Mijn medestudenten zijn mijn 
vraagbaken geworden en ik merk dat ik eerder geneigd ben om andere 
mensen te betrekken.” Ronald vult aan: “Het is heel iets anders om van 
de zijlijn naar ontwikkelingen te kijken, dan van mensen uit het veld zelf 
te horen hoe ze opereren en denken. De invloed van die verschillende 
perspectieven is dat ik anders naar mijn stakeholders kijk.” Ook Mike 
heeft meer inzicht: “Ik begrijp de keuzes van bepaalde collega’s en 
opdrachtgevers veel beter. Zeker mijn collega’s die in het voortraject 
werken, zou ik de NRP Academie echt aanraden.”

Jörgen Egter van Wissekerke (48, bouwkundige bij FGH Bank) is 
een medecursist die zich inderdaad aanmeldde na de aanbeveling 
van een collega, die de opleiding een jaar eerder volgde. “Met hoe 
hij erover vertelde, wist hij me te raken. We krijgen steeds vaker 
transformatieprojecten aangeboden, dus het is een actueel onderwerp in 
onze praktijk bij FGH. Ik leer de transformatiemarkt beter kennen en kan 
sparren met andere velden.”

Feedback
Van der Kuij: “Het mooiste compliment dat wij als NRP Academie kunnen 
krijgen, is wanneer cursisten zelf nieuwe cursisten aandragen. Een betere 
waardering van wat ze hier leren, kan ik niet bedenken. Ik ben zelf enorm 
geïnspireerd geraakt door de zestig docenten en ruim twintig studenten 
die we elke leergang mogen verwelkomen. Het meest verrassende is wat 
het met mensen doet. Oud-cursisten die aangeven nu écht met andere 
partijen over belangen en optimalisatie te praten. Of wanneer iemand 
enorm heeft kunnen besparen door wat ze hier hebben geleerd, toe 
te passen in hun praktijk. Mooi om te zien, is dat zich voor de huidige 
leergang drie zzp’ers hebben aangemeld. Die zien dus ook de waarde 
van de opleiding.” 

Opleiding voor de toekomst 
Van der Kuij hoopt dat over vijf jaar er een flink aantal cursisten 
van nu, docent is geworden. “En dat het dan gaat over De Nieuwe 
Bouwpraktijken. Ik zie spin-o�s op specifieke onderwerpen voor me, een 
soort verdiepingsmodules. Het zou mooi zijn als ons Challenge-model een 
interessant verdienmodel oplevert, of wie weet komen er uit heel andere 
hoeken nieuwe verdienmodellen. Dat is het uitdagende aan de NRP 
Academie: we willen bovenop de actualiteit blijven zitten, maken graag 
spannende keuzes. Dat blijft een zoektocht, die we samen met cursisten, 
docenten, partners en andere betrokkenen steeds weer aangaan.”
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DE HALLEN
(AMSTERDAM)

  CACAOFABRIEK
EINSTEINBAAN

TRANS
FORMATIE

Transformatie is de categorie voor panden  
die een geheel nieuwe betekenis en  

toekomst hebben gekregen  
door verandering van hun  
oorspronkelijke functie.
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DE HALLEN

De door buurtbewoners en aspirant huurders opgerichte stichting TROM (TramRemise 

Ontwikkeling Maatschappij) herontwikkelde het verwaarloosde complex van de 

voormalige tramremise achter de Kinkerstraat in Amsterdam-West tot een centrum van 

cultuur, media, ambachten en kleinschalige ondernemingen. De gedaanteverwisseling van 

het complex wint dit jaar in de categorie Transformatie. De jury zegt dat de transformatie 

zijn effect tot ver in de wijk en stad heeft. Het is een prachtig voorbeeld van nauwe 

betrokkenheid van burgers die ertoe leidt dat De Hallen momenteel een zeer vibrerend 

gebied in Amsterdam is.
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1. Het hotel met aan weerszijde de hotelkamers. 
2. De oude Tramremise. 3. De Hallen in volle 
glorie. 4. Rails in het plaveisel herinneren aan het 
verleden als tramremise.

2

1

4

3

TRANSFORMATIE/WINNAAR
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Achter de Kinkerstraat en tussen de 
Tollensstraat en Ten Katemarkt, midden in een 
volkswijk in Amsterdam-West, is vanaf begin 
twintigste eeuw de tramremise gevestigd. 
Het oudste deel van het complex herbergt 
stallingruimtes voor paardentrams. De overige 
gebouwen waren bedoeld voor onderhoud aan 
de eerste elektrische trams. De door Publieke 
Werken gerealiseerde remise, inmiddels 
rijksmonument, is in fases gebouwd tussen 1901 
en 1928 en toont een karakteristiek front van 
verspringende hallen. 

Doelstelling
Aan de transformatie van De Hallen lag 
een glasheldere doelstelling ten grondslag: 
de tramremise moest na transformatie een 
duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebruik 
mogelijk maken en dat gebruik moest nauw 
aansluiten op de behoeften en wensen van 
de buurt. Een grootstedelijke uitstraling stond 
ook op het lijstje van eisen, alsmede een 
realisatie en exploitatie die financieel haalbaar 
en rendabel te maken was. Een opsomming 
van ingrepen die bij de renovatie gerealiseerd 
zijn, leert dat de filmzalen en studio’s in 
de donkerste ruimten kwamen, kantoren 
waar daglicht is en een parkeergarage en 
fietsenstalling waar funderingsherstel moest 
plaatsvinden. Misschien nog belangrijker zijn 
de sociale firma’s, zoals leer- en werkbedrijven 
in kleine units aan de Passage. Van Stigt 
noemt dit ‘function follows form’. Wat voor hem 
verder essentieel was, is dat het een duurzaam 
ensemble met lage energielasten moest 

worden en een goede (geluids)isolatie om 
overlast richting buren te beperken.

Meedenken
Begin 2010 heeft de deelraad besloten 
dat er opnieuw gekeken moest worden 
naar plannen tot behoud van de oude 
Tramremise. Dit resulteerde in een nieuwe 
fase van meedenken door buurtbewoners. 
De speciaal opgerichte stichting TramRemise 
Ontwikkelings-Maatschappij (TROM) kwam als 
winnaar uit de bus. “De burgerparticipatie bij 
de ontwikkeling is bijzonder”, zegt André van 
Stigt van Architectenbureau J. van Stigt. De jury 
van NRP Gulden Feniks is het helemaal met 
Van Stigt eens. “Wat met De Hallen gebeurd 
is, gaat over een gebouwtransformatie die zijn 
e�ect tot ver in de wijk en stad heeft. Het is een 
prachtig voorbeeld van nauwe betrokkenheid 
van burgers die leidt tot misschien wel een van 
de meest vibrerende gebieden van Amsterdam 
op dit moment.” Wat De Hallen volgens de 
jury nog meer bijzonder maakt, is dat er 
naast commerciële functies ruim baan is voor 
maatschappelijk en lokaal relevante invulling. 
Denk hierbij aan de fietswinkel gerund door 
mindervalide mensen, de denimfabriek en de 
bruisende foodcourt.

Financiering 
Vanaf 2011 is TROM bezig geweest om de 
financiering rond te krijgen. Januari 2013 
gaf TROM het startsein van de bouw en is 
het complex ontwikkeld tot een centrum 
van Cultuur, Media en Ambachten, naast 

kleinschalige ondernemingen. Het merendeel 
van de huurders, zowel commerciële als 
sociale firma’s was voor aanvang van de bouw 
al betrokken. De oude traverseerhal is nu de 
passage, een nieuwe publieke route tussen 
de Ten Katemarkt en de Bilderdijkkade. Het 
terrein rondom de tramremise, met name de 
Bellamyzijde is een levendig publiek gebied 
geworden met terrassen en de speelplek van 
het kinderdagverblijf.

De NRP Gulden Feniks jury vindt dat de 
voormalige remise het levende bewijs is dat 
een gedreven man en vrouw iets groots voor 
elkaar kunnen krijgen. Het is niet minder dan 
een mirakel wat aan de Kinkerstraat tot stand 
kwam. Onwaarschijnlijk veel stake holders 
hadden hun mening klaar en dan blijkt tijdens 
de tender dat alleen André van Stigt en zijn 
vrouw Jet van den Heuvel hun huiswerk af 
hebben. Samen hebben ze op meerdere 
schaakborden gespeeld en alle partijen 
gewonnen. Renovatie geslaagd, financiering 
voor elkaar en de juiste huurders aangetrokken. 
Een aanwinst voor de stad.
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Inzender: Architectenbureau J. van Stigt
Mede-inzender: Stichting TROM, VOF 
Strukton - de Nijs / Unica Amsterdam, 
Rondom de Hallen, JM Kops / AVW 
Dordrecht / Van Rossum Raadgevende 
ingenieurs / Peutz 

5. De Hallen biedt onder meer onderdak aan een 
fietswinkel gerund door mindervalide mensen. 
6. De transformatie is met oog voor detail 
uitgevoerd.
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1. De vervallen Cacaofabriek uit 1894 was het 
meest kenmerkende, industriële erfgoed van 
Helmond. De gemeente besloot het complex te 
verbouwen tot cultureel centrum. 2. Een nieuwe 
popzaal is op enige afstand van de U-vormige 
structuur geplaatst. De tussenruimte is overkapt, 
waarmee een foyer en organiserende binnenstraat 
zijn gecreëerd. 3. De horecagelegenheid vormt 
ook een ontmoetingsplek voor mensen uit de 
direct naastgelegen nieuwbouwwoonwijk. 4. De 
gereconstrueerde schildkap en witgekeimde 
bakstenen gevels geven het vernieuwde complex 
een strak en modern aanzicht. (foto: Leon van 
Woerkom) 5. De Cacaofabriek ligt aan de rand van 
het stadshart op een centrale zichtlocatie en is uit 
verschillende hoeken goed bereikbaar. 

1 3

5

2

4
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De oude cacaofabriek in Helmond is herbestemd tot culturele hotspot met een sterke 

regionale uitstraling. Het complex is een intrigerende combinatie van historisch erfgoed 

en nieuwbouw. Door gebruik te maken van de bestaande ruimtelijke en constructieve 

structuur, oorspronkelijke karakteristieken, nieuwbouwelementen en eigentijdse 

reconstructies van het origineel, is een nieuwe configuratie ontstaan met voorzieningen 

voor tal van activiteiten.

De Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond 
ging in de crisisjaren ‘30 van de vorige eeuw 
failliet. Het gebouw uit 1894 is daarna gebruikt 
door verschillende partijen tegelijk. Het complex 
onderging in de loop der tijd veel wijzigingen 
en raakte na een brand in 2008 steeds meer in 
verval. Omdat de fabriek nog altijd het meest 
kenmerkende, industriële erfgoed van Helmond 
is, besloot de gemeente het bestaande complex 
in ere te herstellen om er verschillende culturele 
organisaties te herhuisvesten.

Vloerroosters 
Sinds maart 2014 is de Cacaofabriek een 
culturele hotspot met een poppodium met 
backstagevoorzieningen en expositie, filmhuis, 
radio- en televisiestudio, tentoonstellingsruimte, 
grand café met restaurant, kunstenaarsateliers 
en verhuurbare werkruimten voor bedrijven in 
de creatieve industrie. Door gebruik te maken 
van de bestaande ruimtelijke en constructieve 
structuur, oorspronkelijke karakteristieken 
als gietijzeren kolommen en de strategische 
inpassing van nieuwbouwelementen, is een 
nieuwe configuratie ontstaan met een breed 
programma. De bioscoopzalen zijn in een 
doos-in-doos-constructie ondergebracht in een 
bestaand bouwdeel. Kantoren voor de creatieve 
industrie vinden hun plek in nieuwbouw achter 
een behouden historische gevel. Een technische 
innovatie is de uitvoering van het nieuwe 
geveldeel. Hierin zijn industriële vloerroosters en 
geïntegreerde led-verlichting verwerkt, waardoor 
de hele gevel fungeert als een beeldscherm.

Moderne reconstructie
Een nieuwe popzaal is op enige afstand van de 
bestaande bouw binnen de U-vormige structuur 
geplaatst. De zichtgevel van stalen lamellen 
biedt een prikkelende, gelaagde beleving. 
De tussenruimte is overkapt, waarmee een 
foyer en organiserende binnenstraat zijn 
geschept. Op het dak van de popzaal en foyer 
zijn zonnepanelen voorzien. Sluitstuk is de 
reconstructie in moderne materialisatie van 
de lang verdwenen schildkap, waardoor het 
gebouw zijn historische contour weer terug 
heeft. Gecombineerd met de witgekeimde 
bakstenen gevels van de oorspronkelijke bouw 
heeft het vernieuwde complex een strak en 
modern aanzicht, dat tevens historie echoot.

Doel bereikt
De vernieuwde, eigentijdse Cacaofabriek is 
een plek geworden waar de verschillende 
gebruikers ieder voor zich én in nauwe 
samenwerking uiteenlopende voorstellingen 
en activiteiten kunnen voeren. De fabriek ligt 
aan de rand van het stadshart op een centrale 
zichtlocatie en is uit verschillende hoeken 
goed bereikbaar. Het complex trekt veel 
bezoekers uit stad en regio, met een keur aan 
nationale en internationale artiesten. Alleen al 
in het openingsweekend kwamen ongeveer 
tienduizend bezoekers. Daarnaast is het ook 
een vanzelfsprekende ontmoetingsplek voor 
mensen uit de direct naastgelegen nieuwbouw 
woonwijk. Het doel om een bruisend 
cultuurcluster te realiseren is hiermee bereikt.

TRANSFORMATIE/NOMINATIE
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Inzender: architectenbureau cepezed
Mede-inzenders: Gemeente Helmond, 
bouwcombinatie Adriaanse-Moeskops, 
Ingenieursbureau SmitWesterman bv, 
Ingenieursbureau Linssen bv, DGMR, 
cepezedinterieur, lichtarchitect Har Hollands

CACAOFABRIEK
Van cacao naar cultuurcomplex
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Zicht op de entree en 
het woongebouw in de 

nieuwe toestand. Om de 
bestaande gebouwstructuur 

te handhaven worden de 
appartementen ontsloten 

via een corridor. Woningen 
op begane grond hebben 

een tuin met terras en 
woningen op de verdiepingen 

beschikken over een balkon. 
Aan de buitenzijde wordt 

de gevel ter plaatse van de 
balkons in een lichte kleur 
gekeimd. Daardoor wordt  

de typerende uitstraling van 
kantoorgevel doorbroken en 
ontstaat er een kleine schaal 
met een individueel karakter.

Een kantoorgebouw uit 
1990 in Nieuwegein is 

door toepassing van het 
6D-transformatieconcept 

verbouwd tot een 
wooncomplex met vijftig 

appartementen. Het 
concept biedt corporaties, 

gemeentes en beleggers 
een oplossing voor 

leegstaande kantoorpanden. 
De drager is de toolbox: 

deze bevat elementen 
met woonfuncties die op 

een plug-and-play manier 
in de woning geplaatst 

worden. De elementen zijn 
demontabel en kunnen 

worden hergebruikt in een 
andere samenstelling binnen 
hetzelfde pand of een ander 

bouwwerk.
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In Nieuwegein is een leegstaand kantoorgebouw uit 1990 aan de Einsteinbaan 

getransformeerd tot vijftig woningen volgens het 6D-transformatieconcept van 

Legolisering. De drager van dit concept is een toolbox met uiteenlopende woonfuncties, 

die op een plug-and-play manier in de woning geplaatst worden. Zo kunnen bewoners 

hun ideale woning samenstellen. Het concept is demontabel: de units kunnen in een 

andere samenstelling worden hergebruikt.

6D staat voor ontwerpen en ontwikkelen in zes 
dimensies: 3D-ontwerp (BIM), planning, kosten 
en exploitatie. Het 6D-transformatieconcept is 
ontworpen om bestaande gebouwen op een 
relatief eenvoudige en goedkope wijze om te 
bouwen naar appartementen voor de (huurders)
startersmarkt. Het biedt een oplossing voor 
corporaties, gemeentes en beleggers die 
te maken hebben met leegstaande panden. 
Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke 
rol: het concept is demontabel. De units 
kunnen compleet worden hergebruikt in een 
andere samenstelling binnen hetzelfde pand 
of een ander bouwwerk. Het gebouw kan 
dus over tien of twintig jaar weer op dezelfde 
wijze getransformeerd worden naar een 
andere bestemming, geheel passend bij Lean 
Consumptie. 

Wonen op de Einsteinbaan
In Nieuwegein heeft, door toepassing 
van het 6D-transformatieconcept, een 
transformatie van een kantoorgebouw 
uit 1990 naar wooncomplex met vijftig 
appartementen plaatsgevonden. De drager 
van het 6D-transformatieconcept is de toolbox: 
deze bevat elementen met uiteenlopende 
woonfuncties die op een plug-and-play manier 
geplaatst kunnen worden in de woning. Om 
de bestaande gebouwstructuur te handhaven 
worden de appartementen ontsloten via 
een corridor. Woningen op begane grond 
hebben een tuin met terras en woningen op 
de verdiepingen beschikken over een balkon. 

Aan de buitenzijde wordt de gevel ter plaatse 
van de balkons in een lichte kleur gekeimd. 
Daardoor wordt de typerende uitstraling van 
kantoorgevel doorbroken en ontstaat er een 
kleine schaal met een individueel karakter. 
Op de zonnigste plek langs de loods (lage 
vleugel van het gebouw) is een collectieve 
tuin bedacht, die tevens een extra bu�er vormt 
tussen de bestaande parkeerplaatsen en veel 
van de privétuinen. 

Structureel hergebruik
In het ontwerp vormt de analyse van het 
pand de basis voor een verdere indeling. De 
indeling is er zoveel mogelijk op ingericht dat 
de structuur van het pand wordt hergebruikt. 
Onnodig slopen wordt hiermee voorkomen. De 
architectuur van het nieuwe pand komt naar 
voren op de plaatsen waar de toegangen tot 
de woningen en de balkons geplaatst worden. 
Bij de nieuwe inrichting van het terrein wordt 
de bestaande structuur van verharding, de 
rijroutes en parkeervakken ook zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Daarnaast werd tijdens de bouw 
een bouwdepot ingericht, waar goede (houten) 
materialen uit de bouw worden opgeslagen 
voor hergebruik door de bewoners. De wens 
om zo min mogelijk te slopen en zoveel 
mogelijk te hergebruiken wordt in het ontwerp 
van de Einsteinbaan vervuld. Daarnaast is een 
evenwichtig beeld tussen nieuw en oud; de 
traditionele uitstraling van de kantoorgevel is 
zichtbaar, maar de nieuwe individualiteit van de 
woningen ook.

Keuzevrijheid
Het 6D-transformatieconcept van Legolisering 
stelt eindgebruikers, huurder dan wel kopers 
in de gelegenheid hun ideale woning samen 
te stellen. Met enige technische  richtlijnen 
kunnen bewoners zelf bepalen waar hun 
toilet, badkamer of keuken komt te staan. 
De opdrachtgever kan desgewenst de 
financiële kaders voor de keuzevrijheid van de 
eindgebruikers aangeven. Vanzelfsprekend kan 
de opdrachtgever ook zelf het woonproduct 
samenstellen voordat het op de markt komt.

TRANSFORMATIE/NOMINATIE
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Inzender: A3 Architecten
Mede-inzenders: Jutphaas Wonen, 
transVORM, VIAC Installatie Adviseurs,  
IOB Ingenieursbureau, FAAY

EINSTEINBAAN
Kantoorpand gelegoliseerd
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Boerderij De Engh Boerhave Medisch Centrum
In Driebergen-Rijsenburg, op de scheiding van de Utrechtse Heuvelrug 
en het Kromme Rijngebied, ligt boerderij De Engh. Het complex bestaat 
uit een monumentale dwarshuisboerderij uit 1876, bakstenen schuur, 
hooischuur en een schaapskooi. De boerderij is gerestaureerd en 
getransformeerd tot hoveniersbedrijf met bewoning. Het voorhuis en 
een stuk van de deel zijn omgebouwd tot woonhuis en appartement. 
Vanwege het uitzicht is in de linker zijgevel een erker gemaakt. Op 
de verdieping zijn slaap- en badkamers als doosjes in de grote zolder 
geschoven met de kapconstructie in het zicht. Waar de twee zadeldaken 
samenkomen, is een groot daklicht geplaatst. De rest van de deel 
werd kantoor- en opslagruimte. De hooiberg is opnieuw opgebouwd 
uit betonnen roeden en met een stalen kap geschikt gemaakt als 
werktuigenberging. De schaapskooi is met de originele materialen weer 
opgebouwd en getransformeerd tot verhuurbare kantoorruimte. Twee 
verticale daklichten en een kozijn met horizontale houten jaloezieën in 
één van de langsgevels zorgen voor daglicht. Het complex is in 2014 
uitgeroepen tot Boerderij van het Jaar in de provincie Utrecht.
Inzender: Architectenbureau WiM
Mede-inzenders: G. Wijnen, Bouwbedrijf Morren, Constructiebureau  
De Prouw

Het Boerhaave Medisch Centrum was meer dan honderd jaar gevestigd 
in de Johannes Vermeerstraat aan het Museumplein in Amsterdam. Daar 
was echter geen mogelijkheid voor modernisering en uitbreiding. Een 
nieuw onderkomen is gevonden in een leegstaand schoolgebouw uit 
1933 in de Rivierenbuurt. De ruime opzet van het gebouw bleek zeer 
geschikt voor het inpassen van de zorgfunctie. Vanuit de entreehal zijn 
alle afdelingen direct bereikbaar via de nieuwe lift en het ruime open 
trappenhuis. De operatieafdeling met twee ultramoderne operatiekamers 
ligt een halve verdieping lager in de oude gymzaal. Op de eerste 
verdieping bevinden zich patiëntenkamers en de poliklinische 
operatiekamer. De tweede verdieping wordt bemand door de medische 
specialisten en een tandheelkundige praktijk. Op de bovenste verdieping 
zijn de afdeling administratie, kantine, vergaderzaal en technische ruimtes 
ondergebracht. Door een intensieve samenwerking is de transformatie 
binnen twaalf maanden voltooid.
Inzender: Network of Architects & Planners 
Mede-inzenders: Boerhaave Medisch Centrum, Aannemersbedrijf 
Groot, Van Eden Bouwconstructies, DPA Cauberg Huygen, Telstar 
Medical Components, Rodenburg bv, GHV Bouw, Loodgietersbedrijf 
Ebbers, Koningen Dunk, Eltag Ventilatietechniek
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Camelot Campus Ceintuur Theater
Een bestaand kantoorpand aan de Rijswijkstraat in Amsterdam 
is omgebouwd naar een woonbestemming met 229 betaalbare 
huurwoningen voor jongeren, inclusief wasserette, serviceautomaten en 
een overzichtelijke, veilige fietsenkelder. De interieurafwerking is van 
een hoog niveau. De kamers zijn in een huiselijke sfeer gemeubileerd 
en gesto�eerd, met een frisse kleurstelling in de algemene ruimten 
en verkeersruimten. Camerabewaking, een huismeester en property 
manager waarborgen de veiligheid. Het pand is ontwikkeld met een 
duurzame visie. Zo heeft het stadsverwarming, een hoogwaardige 
isolatieschil met onderhoudsarme materialen en energielabel A. Er is 
geïnvesteerd in digitale communicatietechniek als glasvezelaansluiting, 
individuele en digitale energiemeters en een digitaal sluitsysteem (iLOC)  
dat energie opwekt als de sleutel in de cilinder wordt gestoken. Kortom, 
een transformatie afgestemd op de vraag en visie van nu.
Inzender: Camelot Europe Development
Mede-inzenders: Clever Real Estate, AGS Architecten, Klokbouw groep, 
Adams Bouwadvies, Mabutec, Camelot Vastgoedbeheer, rinZvest bv, 
FGH Bank, BLOM Interieurs, Installatiebedrijf G. van Dam bv, VGGD bv, 
Ad Borrenbergs Projectinrichting, Mabutec bv, Spes Bona, Spod, Valstar-
Simonis

Het Ceintuur Theater, een voormalige bioscoop uit 1921 aan de Ceintuurbaan 
in de Amsterdamse Pijp, is geheel gerenoveerd en getransformeerd tot een 
nieuwe hotspot voor ko�e, lunch, diner en lounge- en werkruimte. Het 
rijksmonument is een opvallend stijlbaken aan de Ceintuurbaan. De 
bioscoop is geheel opgetrokken uit gewapend beton en heeft een betonnen 
gevel in Art Deco-stijl met smeedijzeren sierelementen in Amsterdamse 
School-stijl. De voorgevel is geheel gerestaureerd, waar nodig 
gereconstrueerd (gevellantaarns en glas-in-loodramen) en aangepast aan de 
nieuwe horecafunctie. Van het bestaande interieur zijn alle voorzetwanden 
en verlaagde plafonds verwijderd. Exploitant Co�ee & Coconuts heeft het 
interieur aansluitend getransformeerd, gebruikmakend van de nog 
aanwezige interieurelementen, zoals restanten van het balkon en de 
oorspronkelijke tegels, beschilderingen en betonconstructies. Hiermee is het 
theater opnieuw een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, maar 
eveneens een attractie in architectonisch en sociaal opzicht voor 
Amsterdammers en toeristen.
Inzender: Kroonenberg Groep
Mede-inzenders: Rappange&Partners, Bouwbedrijf Tuin-Zijpe, 
Duyts Bouwconstructies, M+P, Booms&Kuipers, Bureau Veldweg, 
KroesePaternotte
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Cocosfabriek Creatief Cluster
Het MAZA gebouw (Marine Artillerie Zeugambt) in Harlingen werd 
in 1941 door de Duitse bezetter gebouwd als munitieopslag en 
wapenreparatiewerkplaats voor de Duitse marine. Het is ontworpen 
in Heimatstijl. Deze stijl gebruikte de bezetter bewust om militaire 
gebouwen vanuit de lucht er als burgerlijk gebouw uit te laten zien. 
Na de oorlog is het complex gebruikt als cocosmattenfabriek. In de 
Harlinger volksmond heet het gebouw nog steeds de Cocosfabriek. Door 
langdurige leegstand was het gebouw zo vervallen, dat de gemeente 
het wilde slopen. Na een krachtige lobby is besloten het kenmerkende 
gebouw aan een plaatselijk bouwbedrijf te verkopen. Het pand is 
vervolgens gerestaureerd en getransformeerd naar een woonfunctie 
met veertien zorgappartementen voor mensen met een beperking, plus 
een centrale post voor de begeleiding. De naastliggende loodsen zijn 
gesloopt met het plan ook daar woonfuncties te realiseren. Het vervallen 
terrein krijgt daarmee glans.
Inzender: Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Mede-inzenders: Bruinsma Harns Vastgoed bv, Penta Architecten, J.P. 
van den Bent Stichting, W2N Engineers, Schakenbos Schilderwerken, 
Peters Hout, Technisch Bureau Zonderland, Jorrit de Vries 
Kraanverhuur, Haarsma Sloopwerken, Van Slooten A§ouw Noord

Het voormalige laboratorium van de afdeling Werktuig- en 
Scheepsbouwkunde van TU Delft bestaat uit drie grote hallen en een 38 
meter hoge schoorsteen. Het complex is begin 20e eeuw gebouwd. In de 
jaren ’90 is het in gebruik als Techniekmuseum en vanaf 2008 staat het zes 
jaar leeg. Daarna wordt architectenbureau cepezed de eigenaar, die het 
ensemble transformeert tot een bedrijfsverzamelgebouw. De grootste hal 
is voor het bureau zelf; de andere twee worden verhuurd. Het 
verbindingssegment tussen de hallen, een donker bouwdeel uit de jaren 
’90, is vervangen door transparante nieuwbouw. Karakteristieke elementen 
in de hallen als de open kapconstructie van ijzer, zware kraanbaan, 
galerijverdiepingen en uiteenlopende bouwkundig-decoratieve details zijn 
behouden en gecombineerd met moderne, terughoudende toevoegingen. 
Hierdoor is een bijzondere atmosfeer en een prikkelende combinatie 
tussen industrieel erfgoed en nieuwbouw ontstaan.
Inzender: architectenbureau cepezed
Mede-inzenders: made in delft, ID bouwen van architectuur, 
Ingenieursbureau SmitWesterman, IMd, Ingenieursburo Linssen,  
DGMR , Schulte & Lestraden, Schoonderbeek Installatie, Klein Poelhuis 
Konstruktie, BRS Building Systems, Bouwlinq Haaglanden, Smeulders 
Interieurgroep
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De Brandweer De Wieren en Elkien
Een oude brandweerkazerne uit 1959 in Belvédère, de voormalige 
industriële westflank van de Maastrichtse binnenstad, is getransformeerd 
tot cultuur- en bedrijfsverzamelgebouw. De gemeenschappelijke 
ruimten zijn afgewerkt, maar het verhuurbaar oppervlak werd 
tot het casco hersteld. De nieuwe gebruikers konden hun eigen 
afwerkstaat bepalen, waardoor het interieur voor tweederde extern is 
gefinancierd. Het Programma van Eisen is vervangen door het Eisen 
van Programma. De gebruiker moet passen binnen de ruimtelijke, 
financiële en organisatorische voorwaarden van het gebouw die in 
een gebruikershandboek zijn vastgelegd. Zo is er per verdieping een 
gebruikersprofiel opgesteld en als ondernemingen te groot worden, 
moeten ze plaats maken voor kleinere. In de kelder bevinden zich de 
open werkplaatsen van makers; de eenheden op de eerste verdieping 
bieden ruimte aan kleine kantoren; de vrijdragende remise met 
rolpoorten op de begane is expositieruimte en horecagelegenheid/
kantine. De bestrate buitenruimte wordt gebruikt als terras en voor 
publieke buurtactiviteiten. De Brandweer is zo een nieuw brandpunt voor 
de stad en een impuls voor de gebiedsontwikkeling van Belvédère.
Inzender: Studio Stad
Mede-inzenders: Ipal, Wessels, K+ Adviesgroep

In een oude, verwaarloosde werkplaats van de voormalige gasfabriek in 
Sneek is een gezamenlijk kantoor met loketfunctie gerealiseerd voor 
woningbouwverenigingen De Wieren en Elkien. De overblijfselen van de 
voormalige gasfabriek lagen met de achterzijde aan de Korte Veemarkt. 
Bij de transformatie naar kantoor is de voorzijde van de voormalige 
werkplaats aan dezelfde Korte Veemarkt gekomen. Omkering van de 
oriëntatie met behoud van de cultuurhistorische waarde was gemakkelijk 
te bewerkstelligen, doordat er sprake was van twee delen die in uiterlijke 
verschijningsvorm vrijwel identiek zijn. De nieuwe voorzijde is gecreëerd 
door de achter- en zijgevel van de oude werkplaats te vervangen door 
glas. De overige gevels zijn gerestaureerd. Hierdoor is de oude 
constructie van het gebouw en de binnenzijde met de oorspronkelijke 
voorgevel van buitenaf zichtbaar geworden. De opengemaakte gevel 
geeft bovendien uitdrukking aan de transparantie die beide 
woningbouwverenigingen willen uitstralen. Het Veemarktplein heeft 
opeens de potentie zich te ontwikkelen tot meer dan alleen een 
parkeerterrein.
Inzender: Bouwgroep Dijkstra Draisma
Mede-inzenders: Adema Architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma
Wooncorporaties De Wieren en Elkien
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Gebouw De Zeeland Faralda Kraan Hotel
De voormalige suikerfabriek De Zeeland in Bergen op Zoom is 
getransformeerd tot een retailcentrum. De duurzame transformatie van 
de fabriek uit 1917 had als architectonisch uitgangspunt: met respect 
en in contrast een aantal zinvolle, functionele ingrepen doen. Het 
grote glazen volume tussen de twee hoofdgebouwen is de entree van 
het nieuwe winkelcentrum en herbergt alle verticale en horizontale 
verkeerzones. Door hiervoor contrasterende materialen te kiezen, wordt 
het architectonische concept versterkt. Staal en glas zijn gebruikt om 
de aandacht op het gemetselde monument te houden. Na binnenkomst 
zien bezoekers een gerestaureerde wereld met zware metselwerkgevels 
en glazen daken. De bruggen en loopzones kenmerken zich door 
hun fragiele vormgeving en zweven als het ware tussen de twee 
bestaande gebouwen. De timpanen van de gevels van de kraanhal 
die oorspronkelijk tussen de twee gebouwen stonden, zijn duidelijk 
aanwezig. In de vloer is zichtbaar waar deze gevels hebben gestaan, 
zodat de oude vorm van De Zeeland altijd herkenbaar is en zal blijven.
Inzender: Mies Architectuur
Mede-inzenders: Gebouw de Zeeland, Architectenbureau Prent, 
Peters & Van Leeuwen, Van den Heuvel Brandveiligheid, Moeskops 
Staalbouw, Scheuten, Cladding 

Op het NDSM Plein in Amsterdam-Noord is een in onbruik geraakte kraan 
van rond 1946 omgebouwd tot klein, exclusief hotel. De kraan is 
gedemonteerd en per schip verplaatst naar Franeker, waar de 
staalconstructie is gerenoveerd en voorzien van kamers. Een 
constructieve uitdaging, waarbij alle leidingen en kabels via flexibele 
buizen omhoog gevoerd moesten worden. De kraan blijft immers 
draaibaar om de wind het hoofd te bieden. Alle water- en elektraleidingen 
zijn via wartels verbonden. Daarnaast is de kraan uitgebreid met een 
nieuwe aanbouw, vormgegeven als een plastiek rond het staketsel van 
de kraan. De plastiek bestaat uit rode staalplaten, tandheugelbanen, 
balken en kolommen die doen denken aan schepen en booreilanden. 
Een tandheugellift brengt de bezoekers op hun hoge post. Stalen luiken 
voor de grote vensters kunnen vanuit de kamers met grote draaiwielen 
worden geopend, waardoor een spectaculair uitzicht mogelijk wordt. 
Dankzij de transformatie is deze ‘landmark’ ineens een economische 
drager en is een karakteristiek stukje industrieel Amsterdam bewaard 
gebleven.
Inzender: IAA Architecten
Mede-inzenders: Edwin Kornmann Rudi, Scheepswerf Talsma, De 
Coogh, VDNDP, Van Der Leij, Alimakhek
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Frisokazerne Garageloft
In 2010 werd het initiatief geboren voor het opzetten van een nationaal 
centrum voor de podiumkunsten: het Akoesticum. De initiatiefnemers 
zochten en vonden een perfect onderkomen in de leegstaande 
Frisokazerne in Ede. Zonder veel bouwkundige ingrepen werd de 
kazerne in elf maanden omgebouwd tot het Akoesticum: concertzaal, 
instructieruimten, overnachtings- en horecafaciliteiten. Jaarlijks zullen 
zo’n twintigduizend musici, dansers en acteurs gebruik maken van de 
accommodatie. Het gebouw is op onderdelen gereconstrueerd in de 
oorspronkelijke staat van vóór de Tweede wereldoorlog. Ook is er veel 
aandacht besteed aan de interne routing: een centrale as verbindt de 
verschillende functies en is tevens een ontmoetingsplek. De hoofdingang 
is vergroot, waardoor er een binnenplaats is ontstaan. Alle functies 
zijn via lift, trap of loopbrug vanuit dit centrale hart te bereiken. Met 
deze ingrepen is de monumentale structuur niet verloren gegaan en 
herkenbaar gebleven. Ede is met deze herbestemming een bruisend 
cultureel centrum en een thuis voor podiumkunstenaars rijker.
Inzender: Bouwbedrijf Hazenberg
Mede-inzenders: Gemeente Ede, Architectuurbureau Sluijmer en 
Van Leeuwen BV, Complan, Croon Elektrotechniek, Wolter & Dros, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Een voormalige timmerwerkplaats aan de rand van het Arnhemse 
modekwartier is getransformeerd tot een energiezuinige woonloft. De 
dertig meter diepe ruimte is gestript en de oude wanden zijn geïsoleerd. 
De constructie van betonnen kolommen en liggers is intact gelaten, zodat 
het industrieel stedelijk karakter behouden blijft. Een belangrijke eis was 
dat de elektrische sportauto onderdeel werd van het energiezuinige 
wooncomfort. Door middel van het garageloftconcept kreeg de auto een 
plek in de woonruimte en was het parkeerprobleem direct opgelost. 
Daarnaast moest er daglicht in de ruimte worden gebracht, doordat 
omgrenzende bebouwing ramen onmogelijk maakte. Om de ruimte niet 
uiteen te laten vallen en om de tuin op te nemen in het interieur, is 
gekozen voor een glazen patio die werkt als een lantaarn. De patio 
verdeelt de ruimte in een meer publiek gedeelte met keuken en 
woonkamer en een privaat deel met atelier en slaapvertrekken. De 
opdrachtgever wenste een frame- en kozijnloze oplossing voor het dikke 
HR++glas van de patiopuien. Hierop is een schuifpuisysteem bedacht dat 
verlijmt is op een houtplint met slot en railvoorziening en met rubber 
sluitstrips waterdicht is.
Inzender: Studio OxL
Mede-inzenders: Brend van Hunen, Pegasus Innovest
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Havenloods de Vlijt Holiday Inn Arena Towers
Havenloods de Vlijt is een beeldbepalend historisch pand aan de 
Vlijtsekade in Apeldoorn. De loods is getransformeerd tot woongebouw 
met vier appartementen. Omdat de loods stedenbouwkundig dreigde 
weg te vallen door omringende nieuwbouw, is het oorspronkelijke 
platte dak vervangen door een grijs sheddak met daklichten, die de 
herkenbaarheid van het pand vergroot. De gevels zijn gerenoveerd, 
waarbij de oorspronkelijke gevelankers, hijsbalken, ladders, lateien en 
hoeklijnen behouden bleven. Om de voorgevel intact te laten en volledig 
te kunnen benutten voor het woonprogramma, worden de woningen 
ontsloten in een steeg. De kadewoning heeft een loggia aan de 
voorgevel met uitzicht over het kanaal. De drie andere woningen hebben 
een buitenruimte in de vorm van een patio die lucht en licht in het hart 
van de woning brengt. Het nieuwe sheddak zorgt naast herkenbaarheid 
van het pand ook voor voldoende hoogte in de leefruimtes. Bij de 
patiowoningen is tevens gewerkt met een splitlevel. Naast de patio 
bevindt zich een trapvide, waardoor het licht van de sheds en de patio tot 
in de hal op de begane grond wordt gevoeld.
Inzender: awg architecten cvba
Mede-inzenders: Steiger 11, Bouwbedrijf Van den Berg, Bartels 
Ingenieursbureau, Buro 't Woeste

Kantorencomplex Arena Towers in Amsterdam Zuidoost stond na het 
vertrek van ABN AMRO jarenlang leeg en verkeerde in slechte staat. In 
de nieuwe situatie is de laagbouw losgekoppeld van de toren en 
getransformeerd tot hoofdkantoor van Praxis. De toren kreeg een nieuwe 
gevel die in typologie aansluit bij de oorspronkelijke architectuur van het 
gebouw, maar zorgt voor een compleet nieuwe verschijningsvorm. Na 
verwijdering van de bestaande, zilvergrijs metallic gevel, is het 
overgebleven skelet voorzien van nieuwe, zwarte kozijnen en witte 
metalen borstweringen. De oorspronkelijke dynamische gebouwvorm is 
behouden door de sterk horizontale geleding en diepe profilering in de 
nieuwe gevel. Gevel en plattegronden zijn zo gemoduleerd dat het 
gebouw geschikt is voor het huisvesten van twee hotelformules met 
verschillende kamerbreedtes. Het viersterren Holiday Inn telt 120 kamers 
en het lager geprijsde Holiday Inn Express telt 323 kamers. De 
hotelfunctie zorgt voor grotere veiligheid en meer levendigheid in het 
gebied.
Inzender: ZZDP Architecten
Mede-inzenders: AKS bouw, Vink + Veenman, IBS consultants, LBP 
Sight, Mulderblauw Architecten, IVG Institutional Funds GmbH, The 
Vincent Hotel Group 
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Huis van de Wijk Huize Vreeburg
De gemeente Deventer schonk een kantoorgebouw uit de jaren ’70 
aan vrijwilligersstichting Huis van de Wijk om er een centrum voor 
de Rivierenwijk te realiseren. De stichting zorgt zelf voor beheer en 
exploitatie. Met de stichting is een betaalbaar plan gemaakt, waarin 
alle wensen samenkomen. Het Huis van de Wijk is een ruimte voor 
ontmoeting, nieuwe initiatieven, cursussen en flexibele wekplekken. 
De gebruiker geeft er zelf vorm en inhoud aan. De keuken neemt een 
centrale plaats in. Deze kan worden gebruikt als horecavoorziening, 
opleidingsplek voor jongeren of als bereidingsplaats voor maaltijden 
voor mensen in de wijk. De gevels van het huis zijn bij de transformatie 
intact gelaten en voorzien van isolatiestuc. Een flinke dakrand houdt de 
zonnepanelen uit het zicht en behoedt de isolatiestuc voor vervuiling. 
De architectuur van het Huis van de Wijk heeft een relatie met het nieuw 
gebouwde Kindcentrum. Beide gebouwen worden in de toekomst 
verbonden door het kindlint, een speelse en veilige route voor kinderen 
om zelfstandig door de wijk te meanderen.
Inzender: Dok architecten
Mede-inzenders: Gemeente Deventer, stichting Huis van de wijk, Paul 
Hardonk Bouw, Willemsen installaties, Kovo, Hartman constructies, 
Bouwgenoot Deventer

Huize Vreeburg in Rosmalen, een statig herenhuis uit 1880, is gekocht 
door een internationaal handelskantoor in gevriesdroogd fruit en groente. 
Het pand is gerestaureerd en getransformeerd tot een modern kantoor, 
met gastenverblijf voor buitenlandse klanten. Omdat het bestaande huis 
alleen kleine, besloten kamers heeft, is in de tuin een nieuw en open 
paviljoen geplaatst. Een zwevende betonnen vloerplaat draagt de 
asymmetrische houten constructie met een dubbele dakplaat. Tussen 
dak- en vloerplaat zijn gebogen glaswanden geplaatst. Om directe 
zoninstraling en opwarming zoveel mogelijk te voorkomen, kraagt het 
dak ver uit. De grootte van de overstek loopt mee met de zon. Het glazen 
paviljoen is door een gemetselde gang verbonden met het bestaande 
huis, waarbij gang en huis door een klein glazen tussenlid los van elkaar 
worden gehouden. Eenvoudige bouwkundige ontwerpoplossingen zijn 
gekoppeld aan high-tech installatiemogelijkheden, waardoor een 
duurzame energiehuishouding en optimaal binnenklimaat ontstaat.
Inzender: Hilberinkbosch architecten
Mede-inzenders: SonderJansen, Hoedemakers Bouw, Raadgevend 
ingenieursburo Van Nunen, Doorenbosch Elektrotechniek, Gevers 
Installatietechniek, Anne Laansma Ontwerpburo voor tuinen
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King Kong Hostel Willem III kazerne
Het King Kong Hostel is onderdeel van de herontwikkeling van 
zes vervallen panden in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Met 
honderdvijftig bedden vormt het hostel de grootste transformatie binnen 
het blok. Hiervoor werden vier van de zes panden met elkaar verbonden 
en compleet gerenoveerd. De begane grond huisvest met zijn splitlevels 
alle gemeenschappelijke functies en is toegankelijk voor iedereen. 
Door de volledig glazen gevels van de lobby wordt deze bij de straat 
betrokken. Op de eerste en tweede verdieping zijn de slaapkamers 
gesitueerd. Iedere kamer heeft een eigen badkamer en is bestemd voor 
twee tot twaalf personen. Op zolder zijn de vier bestaande puntdaken 
aan elkaar geschakeld door middel van een dubbelhoge middenzone. 
Hierdoor ontstaat een ruime, loftachtige slaapzolder met uitzicht op de 
Rotterdamse skyline. Sinds de opening is het hostel een groot succes. 
Lonely Planet noemt het als een van de ‘Five reasons to visit Rotterdam’. 
Het concept werd in de vakbladen positief beschreven en won de prijs 
voor beste hostel in Nederland.
Inzender: ara/antonia reif architectuur 
Mede-inzenders: SWL Vastgoed, ScheurwatervandenHoven, 
Woodwave, Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, Cauberg Huygen 
Raadgevende Ingenieurs, MeLikePainting, Sander Bokkinga

De Koning Willem III kazerne in Apeldoorn huisvest het landelijk 
opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee. De kazerne wordt 
geherstructureerd, waarbij de oorspronkelijke karakteristiek van het 
ontwerp uit de jaren ’30 hersteld wordt. Een bijzonder deelproject is 
Gebouw 55. Dit oorspronkelijk laagwaardige gebouw (stalling, 
voertuigonderhoud) is getransformeerd tot een hoogwaardig 
multifunctioneel complex voor vier verschillende gebruikers. Het 
boogvormige gebouw is uitgebreid met een groot ondergronds 
nieuwbouwgedeelte met onder andere een sporthal, schietbanen en 
andere oefenfaciliteiten. Een nieuwe loopbrug dwars door het gebouw 
verbindt het noordelijk en zuidelijk kazernedeel. De doorbraak is gebruikt 
voor het verankeren van de nieuwe gebouwentree en koppelt daarmee 
oud- en nieuwbouw. Een nieuwe parkeervoorziening is verdiept 
aangelegd, zodat in de toekomst een extra dek mogelijk is. De 
parkeerplaatsen worden in het weekend gebruikt door gebruikers van de 
sportvelden, voor bijzondere evenementen en attracties in Apeldoorn.
Inzender: Rijksvastgoedbedrijf (Dienst Vastgoed Defensie)
Mede-inzenders: Defensie Vastgoed Management, Peter Theuwissen, 
Burgland Bouw, Orden, LOOSvanVLIET, ITN, Tauw, Bekenstichting, 
Waterschap, gemeente Apeldoorn
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Kulturhus D’n Ienloop Kulturhus Dinxperlo
Na de gemeentelijke herindeling kwam het gemeentehuis van Millingen 
aan de Rijn vrij voor een ‘kulturhus’: een centraal voorzieningengebouw 
voor ontmoeting en culturele manifestaties, waaronder een bibiliotheek. 
Het gemeentehuis is intern verbouwd om een meer open plattegrond 
te creëren. Centraal hierin zijn de ontmoetingsruimte, bibliotheek en 
uitzicht naar buiten. Eenduidige afwerkingen, nieuw ontworpen meubilair 
en een nieuwe entree ondersteunen het openbare karakter van het 
kulturhus. De ambachtelijke tinnegieterij heeft een hoge attractiewaarde 
en voorziet tegelijk in de gastvrouwfunctie. Productie en presentatie zijn 
op de verdieping, terwijl de winkel met verrijdbaar meubilair is ingericht 
voor verkoop van streekproducten. De wanden in de ontmoetingshal 
en op de verdieping zijn bekleed met fotobehang; de a¯eeldingen zijn 
geleverd door de bevolking. Bijna alle bij de uitvoering betrokken partijen 
zijn verbonden met het dorp, wat de lokale economie stimuleert en de 
verankering vergroot.
Inzender: Peter van Aarsen Architect
Mede-inzenders: Gemeente Millingen aan de Rijn (Berg en Dal), Spann-
Eerden, ICS adviseurs, Rentema Adviesbureau Installatietechniek, 
Bartels Ingenieursbureau, DGMR bouwfysica, Kip Electro, W&W 
Installaties

De transformatie van de twee gebouwen tot het nieuwe Kulturhus in 
Dinxperlo bestond uit de renovatie van een monument uit 1892 en een 
historisch gebouw uit 1914, waarbij buitengevel en dak zijn hersteld. 
Tussen de twee karakteristieke panden is ruimte gemaakt voor de 
nieuwbouw door de sloop van toevoegingen uit de jaren ’70. Een nieuwe 
transparante foyer fungeert hier nu als verbinding tussen de twee 
bestaande gebouwen en geeft vorm aan de hernieuwde samenwerking 
van twee maatschappelijke organisaties. In het foyergedeelte zijn naast 
de nieuwe entrees en foyer zelf, alle nieuwe ondersteunende functies 
ondergebracht, als keuken, sanitair, bar, bergingen en technische ruimtes. 
Daarnaast is het plein achter het Kulturhus heringericht en kreeg de 
(achter)gevel een moderne uitstraling. In de laatste fase wordt het 
interieurgedeelte van beide bestaande gebouwen grondig aangepakt en 
voorzien van nieuwe technieken en alle hedendaagse comfort.
Inzender: Johan De Wachter Architecten BV
Mede-inzenders: Stichting Maatschappelijk Werk Dinxperlo en Stichting 
Figulus, KlaassenGroep, N. Kuiper BV, Ons Huis & Figulus Welzijn, 
Vitruvius Consultancy, Wiggers Ingenieursbureau, Adviesbureau 
Dorsthorst, Schuurmans Installatieadvies
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Het Kunstgemaal MeettoCreate
De voormalige dienstwoning van het gemaal Grote Beek op de 
IJsseldijk bij Bronckhorst is een bescheiden, maar mooi voorbeeld van 
het Moderne Bouwen. Doordat het gemaal tegenwoordig machinaal 
wordt aangestuurd, is de dienstwoning getransformeerd tot galerie- en 
expositieruimte, winkel met VVV-punt en horeca. De kunstruimte zelf is 
ondergebracht op de begane grond van de voormalige dienstwoning. 
De eerste etage is bedoeld als een artist-in-residence-ruimte. Voor het 
horecagedeelte en de winkel met VVV-steunpunt is een aanbouw naast 
de woning gerealiseerd. Deze past in omvang en stijl bij het modernisme 
van het gemeentelijke monument, maar vormt in de materiaal- en 
kleurstelling ook een contrast als signaal voor de nieuwe, publieke 
functie. In de wintermaanden, als de uitspanning gesloten is, kan de 
aanbouw gebruikt worden als extra expositieruimte en kunstetalage. In 
tegenstelling tot het op nostalgie en historie geënte toeristenstadje, wil 
het gemaal juist hedendaags zijn om de regio aantrekkelijk te houden 
voor bewoners en bezoekers. Het Kunstgemaal wordt op non-profit basis 
geleid en maakt gebruik van vrijwilligers en stagiaires.
Inzender: IAA Architecten
Mede-inzenders: Stichting Het Kunstgemaal, Aannemer Peters,  
Guido Marsille

Noviciaat Maria Koningin in Helmond werd in 1954 gebouwd en gebruikt 
als seminarie. Na de sluiting van het seminarie werd het verbouwd voor 
de Pabo van Hogeschool de Kempel. Door de vele verbouwingen raakte 
de gebouwstructuur vertroebeld en nieuwbouw maakte het 
kloostergebouw gedeeltelijk overbodig. Besloten is het pand grondig te 
renoveren met een nieuwe bestemming: een ontmoetings- en 
kenniscentrum voor huidige en toekomstige leraren onder de naam 
MeettoCreate. De gebruikers zijn Hogeschool de Kempel en twee aan het 
onderwijs gerelateerde instellingen. Het gevelbeeld is in oude glorie 
hersteld. De nieuwe aluminium kozijnen hebben de oorspronkelijke 
roedeverdeling, met dubbel glas. Het interieur heeft de menselijke 
verhouding teruggekregen en tegelijkertijd is de soberheid en 
huiselijkheid van het seminarie voelbaar gebleven. Door de subtiel 
zichtbare ‘littekens’ zijn de architectonische ingrepen terug te vinden in 
het interieur. Zo is bijvoorbeeld in het nieuwe trapgat de doorbreking van 
de vloer zichtbaar.
Inzender: Architectenburo C.M.T Frerker
Mede-inzenders: Hogeschool de Kempel, Architectenbureau Perree, 
Huybregts Relou, OMJS, PlatOO, JWR Elektrotechniek, Tibo-Veen 
Installatietechniek, Adviesbureau Roelen, Alfagevelbouw
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Overakkerstraat Pakhuis Noorderhaven
In een voormalig buurthuis aan de Overakkerstraat in de Bredase 
wijk Ginniken zijn vier luxe woningen gerealiseerd. Het gemeentelijk 
monument, oorspronkelijk een schoolgebouw uit de jaren ‘30, is met 
behoud van de authentieke sfeer getransformeerd. Met een inhoud 
variërend van 935 tot 1315 kubieke meter zijn de woningen zeer ruim te 
noemen. De karakteristieke uitstraling komt terug in de hoge plafonds 
van bijna vier meter hoog. De woningen zijn verder getransformeerd 
binnen de huidige comforteisen en geheel voorzien van nieuwe 
installaties. Door behoud van de constructie en een deel van de schil is 
er zuinig omgesprongen met de bouwmaterialen. Naast de goede locatie 
hebben het woonprogramma, het behoud van historische elementen 
en de authentieke uitstraling bijgedragen aan een succesvolle verkoop 
van de woningen. Inzicht en durf waren nodig om met dit project 
iets unieks neer te zetten. Bovendien is de herbestemming van een 
schoolgebouw naar luxe grondgebonden woningen een nieuw hoofdstuk 
in transformatie.
Inzender: Maas-Jacobs Vastgoed BV
Mede-inzenders: Rienks Architecten, Van Boxsel Engineering, vdBuijs 
Install, ATI Elektrotechniek

Een pakhuis uit 1908 in ontwikkelgebied Noorderhaven in Zutphen, is 
getransformeerd tot een centrum voor duurzaamheid, innovatie en 
techniek. Uitgangspunt was de optimale benutting van de bijzondere 
gebouwkwaliteiten, zoals de pakhuisuitstraling en inpandige 
staalconstructie. Het gebouw heeft een voorbeeldfunctie in de 
toepassing van duurzame en innovatieve technieken en is energie- en 
wateroptimaal verbouwd. De energieprestatie en energiestromen worden 
in beeld gebracht met een interactieve tafel, ontwikkeld door studenten 
van de TU Eindhoven. Het pakhuis omvat 800 m2 vloeroppervlak, 
verdeeld over 4 lagen. De begane grond heeft een beursvloer, geschikt 
voor bijeenkomsten tot 200 mensen. Op de eerste en tweede verdieping 
zijn spreekruimten, kleinschalige overlegruimten en flexwerkplekken. De 
zolderverdieping is bestemd voor scholing, instructie en voorlichting. Het 
project is gefinancierd door 11 regionale bedrijven, actief in het 
innovatieve en duurzame werkveld. Zij zijn tegelijk opdrachtgever, 
ontwerper, uitvoerder en verantwoordelijk voor de exploitatie.
Inzender: Attika Architekten
Mede-inzenders: Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven, Janssen de 
Jong Bouw, Peree Raadgevend Ingenieursbureau, Installect, Van Dorp 
Installaties  
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Parc Glorieux Poppodium Gebr. de Nobel
Het voormalig meisjespensionaat Mariaoord uit 1911 in Vught kwam na 
vertrek van de laatste gebruiker in 2008 leeg te staan. Het gebouw 
kreeg een herbestemming als Parc Glorieux met 32 appartementen 
en een kapel met woonbestemming. Het gebouw is met respect voor 
het monumentale karakter en de originele details gerenoveerd en 
uitgebreid met een eigentijdse, minimalistische toevoeging aan de 
achterzijde. De glazen uitbreidingen waren nodig voor badkamers, 
keukens en royale balkons. Het monument is van binnenuit geïsoleerd 
naar de hedendaagse bouwfysische normen en gebruikerseisen. Aan het 
centrale trappenhuis zijn twee trappenhuizen en drie liften toegevoegd. 
De schoolgang behoudt zijn centrale functie in de vorm van portieken 
en als entreehal per appartement. De oorspronkelijke kozijndetails zijn 
gerestaureerd en de authentieke binnendeuren hergebruikt. Door de vier 
meter hoge plafonds te handhaven, behoudt het appartementengebouw 
haar statige karakter en worden de indrukwekkende ramen beleefd in het 
alledaagse woongenot. Half verdiept en gelijkvloers met het souterrain 
zijn overdekte parkeerplaatsen en bergingen gerealiseerd met bovenop 
een daktuin.
Inzender: Synchroon
Mede-inzenders: B0-2 Architectuur en Stedenbouw, Nico de Bont

Leiden wilde graag een modern poppodium. Hiervoor kocht de gemeente 
een reeks vervallen panden in het centrum, waaronder een oude 
trasfabriek uit 1850. In het hart van dit bouwblok zijn twee nieuwe 
concertzalen gesitueerd. De twee zalen worden geflankeerd door het 
historische fabriekspand dat nu dienst doet als entree en foyer. 
Backstage is ondergebracht in nieuwe bouwdelen en een oud 
woonhuisje. Rode draad in het ontwerp zijn subtiele combinaties van 
twee tegenstellingen: oud versus nieuw en grof versus fijn. De nieuwe 
gevels zijn in maat en schaal afgestemd op het ritme van de woonhuizen 
die hier ooit stonden. Als nieuw gevelmateriaal is gekozen voor 
cortenstaal, dat door zijn dieporanje kleur aansluit bij het omringende 
metselwerk. De hogere delen van het gebouw zijn contrasterend bekleed 
met zacht glanzend rvs, dat spannend reflecteert en soms wegvalt tegen 
de lucht. In het interieur komen dezelfde materialen terug: staal,  
(bak-)steen en hout. De opening van Gebr. de Nobel kreeg veel media-
aandacht en de reacties zijn enthousiast.
Inzender: Ector Hoogstad Architecten
Mede-inzenders: Gemeente Leiden, Du Prie bouw & ontwikkeling, 
IMd Raadgevende Ingenieurs, WHR Installatie-adviseurs, DGMR 
Raadgevende Ingenieurs, PB Theateradviseurs
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Gebouw A Radbouwumc Rokin Plaza
Gebouw A van het Radboudumc in Nijmegen stamt uit 1953 en huisvestte 
ooit het hele ziekenhuis. Het gebouw is gerenoveerd en getransformeerd 
van verpleeggebouw tot kantoor voor staf, dialysecentrum en restaurant. 
Het gebouw is een voorbeeld van de vroege Bossche School Stijl en 
een gemeentelijk monument. Bij de bouwkundige ingrepen is ingezet op 
duurzame oplossingen met respect voor de monumentale kwaliteiten. 
Het atrium dat is ontstaan door overkapping van de binnenruimte vormt 
het hart van het gebouw. De noordgevel en de binnenmuren van de 
patio zijn opengebroken, het kantoorlandschap kreeg glazen wanden en 
ook de gevel naar de patio werd van openingen en meer glas voorzien. 
Hierdoor ontstond een gelaagdheid met meer licht, lucht en ruimte en 
kreeg het Nieuwe Werken gestalte. Op de begane grond bevindt zich 
het restaurant. Een verdieping lager is het dialysecentrum met een eigen 
ingang en uitzicht op een parklandschap. Door overkapping van de patio 
werden de buitengevels binnenmuren, wat energetisch gunstig is. Met 
onder andere een moderne klimaatinstallatie sprong het energielabel van 
F naar A.
Inzender: EGM architecten
Mede-inzenders: Radboudumc, Hurks Bouw, Aronsohn Constructies en 
Raadgevende Ingenieurs, Deerns, Peutz , ULC Utrecht

Rokin Plaza is oorspronkelijk gebouwd in 1861 als Pools ko�ehuis aan de 
Kalverstraat, dat na diverse uitbreidingen later bekend werd als Hotel 
Polen. In 1977 verwoestte een brand het complex, waarna er een nieuw 
gebouw is ontworpen: Rokin Plaza. De historische context is daarbij 
grotendeels genegeerd. In het huidige ontwerp is het gestripte 
betonskelet als uitgangspositie genomen. De afwijkende maatvoering in 
de gevel en de stedenbouwkundige structuur zijn hersteld naar het 
originele, 19e-eeuwse ontwerp. De plint is uitgevoerd met een dubbele 
hoogte aan zowel het Rokin als de Kalverstraat en de later toegevoegde 
‘plaza’ is verdwenen uit het ontwerp. De twee bouwlagen vanaf de plint 
zoeken aansluiting bij de belendingen, waardoor de bovenste twee 
verdiepingen teruggelegd zijn. De glazen gevel op beide volumes is 
afgewerkt met een identiek grid, maar de oorspronkelijke percelen 
worden benadrukt door een verschillend materiaalgebruik van 
natuursteen en brons. De volledige gevelvernieuwing heeft geleid tot een 
hedendaags gebouw met een uitnodigende, transparante gevel in een 
historische context.
Inzender: ZZDP Architecten
Mede-inzenders: Emmes Group, Dekker Krabbendam, Pieters 
bouwtechniek, Unica, Landmark Vastgoed Management BV
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Watertoren De Wieden Smederij NDSM
Een monumentale watertoren uit 1931 midden in de Wieden, een 
beschermd natuurgebied in Overijssel, is getransformeerd tot een 
uitkijktoren. Een spectaculaire nieuwe ‘route architecturale’ brengt je tot 
op 45 meter hoogte. Zo worden landschap en toren in elkaar vervlochten. 
Boven geven 4 vensters een 360 graden uitzicht over de Wieden. De reis 
naar boven begint met een gesloten trap naar de eerste verdieping op 4 
meter hoogte. Hier sta je in een 24 meter hoge ruimte met een spektakel 
van oude en nieuwe trappen. Waar de oude, steile trap langs de wanden 
bleef, schiet de nieuwe trap kriskras door de toren ter versterking van 
de ruimtelijke ervaring. De nieuwe trap brengt je naar 28 meter hoogte 
op het niveau van de lekvloer, net onder het betonnen waterreservoir. 
Vanaf hier krult een stalen wenteltrap dwars door de bodem van het holle 
waterreservoir. Helemaal bovenin is het uitkijkpunt. Naast de 4 kleine 
bestaande ramen zijn er 4 grote vensters aangebracht die het uitzicht op 
de Wieden compleet maken. De toren kreeg veel aandacht in de media 
en trok de eerste 9 maanden zo’n 1.500 betalende bezoekers.
Inzender: Zecc Architecten
Mede-inzenders: BOEi, Natuurmonumenten, Vitens, Maneschijn Bouw, 
Hofmanconstructies, Vianen Bouwadvies

Het voormalige loodsencomplex van de Smederij NDSM in Amsterdam-
Noord is getransformeerd tot kantoorruimtes en een hotel. Het 
rijksmonument de Smederij bestaat uit vijf kleinere puntloodsen en een 
hoofdloods. Binnenin de hoofdloods is de monumentale staalconstructie 
behouden. De kolommen en spanten zijn gestraald en niet nabehandeld, 
wat een mooi contrast vormt met de nieuw toegevoegde elementen. Een 
grote houten trap en een veertien meter hoog atrium vormen het hart van 
de hoofdloods. In dit atrium hangt de oude loopkraan. De vloeren zijn 
teruggebracht tot oorspronkelijke hoogte en de gigantische ramen zijn 
verdiepingshoog, zodat daglicht vanuit de sheddaken tot op de begane 
grond valt. Buiten is het metselwerk van de hoofdloods intact gelaten en 
schoongemaakt, zodat de ruwheid zichtbaar blijft. Waar nodig, zijn glazen 
vakken zijn gemaakt. Op de plaats van de puntloods die tegen de 
hoofdloods stond, is een hoteltoren gekomen. Door het dak van de 
puntloods zo’n dertig meter op te tillen, is een slanke toren ontstaan. Dit 
zorgt voor een sterk baken op de NDSM-werf. Helemaal bovenin het 
hotel, met een spectaculair uitzicht over Amsterdam.
Inzender: GROUP A
Mede-inzenders: Mediawharf Monumenten bv, IBB Kondor, Hiensch 
Engineering, Biesterbos
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Stadstimmertuin Steenoven Plasserwaard
Na het vertrek van de drukkerij in 2012 zocht de gemeente Amsterdam 
naar een nieuwe bestemming voor het monumentale gebouw uit 1915 
aan de Voormalige Stadstimmertuin. Gekozen werd voor transformatie 
tot een eigentijds vergadercentrum met flexibele werkplekken en een 
ontmoetingsplaats met restauratieve functie voor de ambtenaren in 
de omliggende kantoren aan de Weesperstraat. De eerste verdieping 
is ingericht als flexkantoor met circa tachtig werkplekken met diverse 
typen aanland- en overlegplekken. De bestaande (kantoor)ruimtes 
op de begane grond zijn benut als vergaderruimtes. De bestaande 
drukkerijruimte is bestemd voor multifunctioneel gebruik, zoals 
bijeenkomsten en evenementen. Hier is het mogelijk te experimenteren 
met verschillende inrichtingen. Ondanks de strakke en functionele 
inrichting ademt het gebouw nog de sfeer van de vroegere drukkerij. 
Details als butsen in het beton, inktspatten en een oude schakelkast zijn 
gehandhaafd en geven het gebouw een bijzondere uitstraling, waarin het 
grafische verleden bewaard is gebleven.
Inzender: Studio Valkenier
Mede-inzenders: Bureau Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam, Van 
der Leij, Pieterse Bouwtechniek, WHR Installatie-adviseurs, PMB

De voormalige steenoven Plasserwaard in de uiterwaarden van de Rijn bij 
Wageningen, is gebouwd in 1930 en in gebruik geweest tot 1980. Het 
rijksmonument heeft een vloeroppervlak van 1.850 m2, 13 steenovens aan 
beide lange zijden en een 60 meter hoge schoorsteen. Na een 
jarenlange zoektocht, bleek herbestemming tot woonfunctie de beste 
optie. Vorm, constructie, materialisering en kleurgebruik van in- en 
exterieur mochten echter niet worden aangetast. Er zijn 8 woningen 
gerealiseerd, opgetrokken tot in de kap. In de ovens op de begane grond 
zijn de woonruimte en garage ingepast; onder de kap kwamen 
slaapvertrekken, keuken, badkamer en een loggia. De rookkanalen 
tussen de ovens bevatten de trap van iedere woning. Bij een van de 
kopwoningen is de hoge schoorsteen als trappenhuis benut. De 
ovendeuren aan de dijkzijde vormen garage- en voordeuren tot de 
woningen. De deuren aan de Rijnzijde bieden toegang tot een collectieve 
buitenruimte met een weids uitzicht over het omliggende groen.
Inzender: Braaksma & Roos Architectenbureau
Mede-inzenders: H. de Jonge/Plasserwaard Restauratie & 
Ontwikkeling, De Bonth van Hulten, VvE De Plasserwaard, Corsmit 
Raadgevend Ingenieurs, AMIC Installation Consultancy, Blankestijn 
Advies
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Trainingscentrum De Boo Volkshotel
Recreatiegebouw De Boo is in 1950 ontworpen door architect Nicolaï 
in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor haar 
werknemers in Schoonebeek en omgeving. Het is een voorbeeld 
van de denkbeelden van Groep ’32, die zich afzette tegen het ‘form 
follows function’-principe van het Nieuwe Bouwen: alle gebouwdelen 
zijn nadrukkelijk separaat herkenbaar vormgegeven. Het complex is 
herzien om er trainingsfaciliteiten en representatieve functies in onder 
te brengen. Daarvoor is de plattegrond aangepast met behoud van 
de huidige verschijningsvorm. Oneigenlijke aanbouwen zijn gesloopt 
en de noodzakelijke uitbreidingen en aanpassingen zijn herkenbaar 
uitgevoerd in staal en hout. Bouwfysisch en installatietechnisch is 
het gebouw op onzichtbare wijze volledig herzien. De genomen 
duurzaamheidsmaatregelen hebben geleid tot energielabel A. Voor grotere 
bijeenkomsten of evenementen kan de bevolking gebruik maken van het 
complex. Het omringende, voormalige sportterrein is teruggegeven aan de 
dorpsgemeenschap en ingericht als groen- en speelvoorziening.
Inzender: Kwint architecten
Mede-inzenders: Nederlandse Aardolie Maatschappij, BAM 
Utiliteitsbouw, Regio Noord, Adviesbureau Van der Weele, 
Ingenieursbureau Dijkhuis, Ahrend Projectinrichting

Het voormalig Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam is 
getransformeerd tot een hotel met 172 kamers. Met een restaurant en 
club op de bovenste verdieping, een café en flexwerkplekken op de 
begane grond, een cocktailbar, oefenruimtes en opnamestudio’s in de 
kelder, een terras met hottubs op het dak en een broedplaats in de 
achterbouw is het niet alleen een plek voor toeristen, maar ook voor 
Amsterdammers om te werken, ontspannen en elkaar te ontmoeten. Om 
geluidsoverlast van het restaurant en de club in de ondergelegen 
hotelkamers te voorkomen, is een ‘zwevende’ etage gemaakt. Ook zit er 
ter isolatie ruimte tussen de glazen binnen- en buitenwand. De 
bouwconstructie is gestript tot het betonnen skelet. Het gebouw is 
voorzien van een nieuwe, geïsoleerde gevel aan de buitenzijde en een 
nieuwe installatie aan de binnenkant, waarmee het comfort is verhoogd 
en het energieverbruik maximaal is gereduceerd. Met de transformatie is 
de ‘witte zwaan’ uit 1965 terug aan de Wibautstraat. Niet alleen als 
markant stadsbeeld, maar ook ontsloten en toegankelijk gemaakt voor 
een lokaal en internationaal publiek.
Inzender: KBK Bouw te Volendam
Mede-inzenders: VKG VOF, Steven Steenbruggen, Pieters 
Bouwtechniek, Schouten 
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Watertoren Noord Westerhoek
Na 37 jaar leegstand is de Groningse Watertoren getransformeerd tot 
een nieuw, publiek toegankelijk icoon. In het 42 meter hoge bouwwerk 
is nu een multifunctioneel en zakelijk centrum gehuisvest. De watertoren 
bestaat uit drie onderdelen: de stalen constructie, de gemetselde schacht 
en het stalen waterreservoir. Aan de buitenzijde van de schacht is een 
panoramalift gebouwd, zodat de toren voor iedereen toegankelijk is. De 
lift brengt bezoekers naar het vat met een gedeeltelijke glazen vloer. 
Deze vloer splitst de grote watertank in twee verdiepingen en herbergt 
diverse ruimtes voor tal van doeleinden. Op de eerste verdieping is 
een auditorium voor ongeveer 120 personen. Onder de lantaarn op 
de tweede verdieping is een ontvangstruimte/foyer voor exposities en 
bijeenkomsten. In de omlopen rondom het vat is vanuit twaalf hoeken 
een fantastisch uitzicht over de stad Groningen te bewonderen. Het 
gebouw is door de Groninger bestempeld als ‘een van haar mooiste 
gebouwen’ en het heeft een ‘duurzame architectuur 2014’- award 
gewonnen.
Inzender: ARCADIS Nederland BV
Mede-inzenders: Groninger Monumentenfonds, Aannemingsbedrijf 
H.J Jurriëns, De Bovenkamer van Groningen, Gemeente Groningen, 
Installatiebedrijf Groenewoud, Nusman Installatietechniek

Aan de Haarlemmerweg in Amsterdam is kantoorgebouw de Molenwerf 
getransformeerd tot een wooncomplex met 185 betaalbare huur-
appartementen in de vrije sector. Het plan voor herbestemming van de 
22.000 m2 kantoorruimte ontstond voordat het pand leeg kwam en heeft 
als doel de structurele kantorenleegstand in de vastgoedportefeuilles van 
pensioenfondsen op te lossen. Ondanks de complexe wet- en regelgeving, 
een gedeeld eigendom bij meerdere pensioenfondsen en het nodige 
overleg met belanghebbenden, is het transformatieproces snel tot stand 
gekomen. Henk Jagersma, directievoorzitter van Syntrus Achmea 
Vastgoed, zegt hierover: “Dit is een goed voorbeeld van proactief 
management om bestaande kantoorpanden te benutten en daarmee de 
leegstandproblemen op de Nederlandse kantorenmarkt tegen te gaan. 
Tegelijkertijd creëren we een nieuw perspectief op waardegroei voor de 
beleggers in dit nieuwe wooncomplex én een betere leefomgeving voor 
omwonenden. Hier past een groot compliment aan de gemeente 
Amsterdam die dit nieuwe proces heeft gefaciliteerd.”
Inzender: Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Mede-inzenders: Pensioenfondsen PME en ADRF, KOW, Koopmans 
Bouwgroep, Buren van Westerhoek, Valstar Simonis, ABT, Basalt, 
Deerns, Wolter & Dros
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WOW Amsterdam
De voormalige Hogere Technische School in de Kolenkitbuurt in 
Amsterdam-West uit 1967, stond na vertrek van het Asielzoekerscentrum 
jarenlang leeg. Het gebouw is met studio’s, ateliers, een hostel en 
restaurant getransformeerd tot een broedplaats voor afgestudeerde 
toptalenten van kunstgerelateerde opleidingen en kunstgeoriënteerde 
bezoekers aan de stad. Twee ruimtelijke uitgangspunten stonden 
voorop: het transparant maken van de begane grond en het openbreken 
van de labyrintische indeling van de verdiepingen. Het monumentale 
trappenhuis heeft weer een rol in de ontsluiting van de verdiepingen en 
functioneert tevens als verticale galerie. De verschillende kleuren van 
de verdiepingsvloeren van het AZC zijn omarmd en doorgevoerd in de 
wanden, plafonds, hostelkamers en zelfs zonneschermen, waarmee een 
soort opgewekte eigenzinnigheid is ontstaan. Sinds de opening geniet 
WOW naamsbekendheid in Amsterdam en daarbuiten. Ook is er sprake 
van een positieve uitstraling op de lee  ̄ aarheid van de buurt.
Inzender: MMX architecten
Mede-inzenders: Stichting WOW Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam 
West, Bureau Broedplaatsen, Stone 22, Overdevest Installatie-advies, 
Edward van Vliet Interiors, vandejong creative agency, Marlies 
Buurman, Luca vd Putten 

Sander Dorleijn,  ABT 
en bestuurslid NRP

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

NRP Next heeft als doel jonge, betrokken mensen uit te dagen 
om te werken aan oplossingen in transformatie en renovatie. 

Deelname aan NRP Next vormt een basis voor transparantie en onderling 
vertrouwen die kan leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen. Simpelweg 
door te doen. De beste manier om kennis, inzichten en vaardigheden te 
ontwikkelen, is door samen aan cases werken. Dit allemaal met als doel 
om je business in deze markt te vergroten.

De agenda van NRP Next wordt bepaald door haar leden. Vier keer per jaar 
is er een eigen bijeenkomst op een inspirerende locatie. Een van de leden 
van NRP Next neemt de organisatie van een bijeenkomst op zich. Er zijn 
plannen voor een jaarlijks congres en in 2014 vond de eerste leerzame 
buitenlandse studiereis plaats naar Budapest. Een tweede studiereis staat 
dan ook zeker op de agenda voor het najaar van 2015 .

SLUIT AAN BIJ NRP NEXT
Is jouw bedrijf partner bij NRP en wil jij  
aansluiten bij NRP Next? Meld je dan nu aan: 
nrp.nl/nrp-netwerk/nrp-next

DE GENERATIE VAN NU: 
DAT ZIJN DE VERNIEUWERS 
VAN DE TOEKOMST
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INITIATIEFNEMERS, 
AANJAGERS & 

WERELD -
VER BETERAARS

NRP Gulden Feniks is een prijs om van te leren, om te inspireren en om te actualiseren. De 

ingezonden projecten geven een beeld van de tijdsgeest waarin we leven. Ze geven aan 

wat er gaande is, welke innovatieve oplossingen gevonden worden en welke oplossingen 

alweer standaard zijn. Alle inzendingen hebben punten waar we van kunnen leren. Tussen 

die inzendingen is de jury op zoek naar pareltjes, voorbeeldprojecten die laten zien hoe 

het óók kan, of hoe het eigenlijk zou moeten.

Tekst Rosan Pallada (studente Real Estate & Housing, TU Delft)

ANALYSE NRP GULDEN FENIKS 2015
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Aanjager Saskia Beer vertelt vol vuur over haar plannen Glamourmanifest

Behalve de jury neemt ook een team van NRP de inzendingen voor NRP 
Gulden Feniks door en analyseert deze. De jaarlijkse opbrengst die 
hieruit voortvloeit, staat garant voor een enorme hoeveelheid informatie 
over de stand van zaken in de renovatie- en transformatiesector. Rosan 
Pallada, studente Real Estate & Housing aan de TU Delft, analyseerde 
de NRP Gulden Feniks inzendingen voor 2015 en ging op zoek naar 
de meest opmerkelijke ontwikkeling die zich het afgelopen jaar heeft 
afgetekend. Ze constateert dat de menselijke factor dit jaar onmiskenbaar 
het verschil maakt. Waar eerdere jaren juist de technische innovaties en 
tendensen (zoals transformatie van kantoren naar woningen) werden 
blootgelegd, stond dit jaar vooral in het teken van gemotiveerde 
individuele aanjagers, met een onuitputtelijk enthousiasme en 
doorzettingsvermogen.

Leegstandproblematiek
Bij de enorme hoeveelheid inzendingen dit jaar vallen een aantal 
terugkerende karakteristieken op. Een zeer groot deel van de ingezonden 
projecten had te kampen met leegstaand vastgoed of verval en waren 
ernstig aan onderhoud toe. De inzendingen zijn veelal minimaal historisch 
erfgoed, sommige zijn monumentaal. Toch zijn de gebieden en gebouwen 
in zeer slechte staat. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom is er niet 
eerder ingegrepen? Als mogelijke oorzaken worden vaak de crisis of de 
monofunctionaliteit van een gebied genoemd. In sommige gevallen zijn er 
keer op keer tegenslagen geweest of ontbreekt het aan budget. Weer andere 
projecten worden als niet noodzakelijk beschouwd of krijgen gewoonweg 
geen prioriteit. Ook de overheid kan het enorme aantal opgaves voor 
transformaties en renovaties in haar bezit niet aan. Zo kunnen gebouwen 
jarenlang leeg blijven staan, gra�ti en criminaliteit aantrekkend, totdat er 
geen mens meer langs durft. A¯rokkelende gebouwen achterlatend waar 
niemand meer naar om kijkt. Tot sloop de enige oplossing lijkt. 

Inspirerende initiatiefnemers
Maar wanneer er een individu opstaat, een gemotiveerde aanjager, met passie 
voor het project, met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen, dan kan 
een project dat misschien kansloos leek weer kansrijk worden. Iemand die 
ervoor zorgt dat de plek weer gaat leven, die ideeën weer laat opborrelen, 
en het proces weer laat draaien. Iemand die draagvlak creëert, gemotiveerde 
medestanders vindt, budget vrijgemaakt krijgt en een plan verandert in actie. 
Iemand die het gebied en het gebouw redt van de aftakeling.

Top-down versus bottom-up
Bovenstaande voorbeelden laten een groot contrast zien met de 
gangbare top-down benadering die in de afgelopen decennia veel werd 
toegepast. Deze bekende benadering van constructieprojecten staat 
borg voor strak gereguleerde schema’s, e�ciënte bouwprocessen, 
complexe samenwerkingen en een kwalitatief goed ontwerp. Er is 
voldoende budget beschikbaar en er zijn experts betrokken die een 
goed overall beeld van het eindproduct hebben (Li, Chen, Xu, Xia & 
Wang, 2014; Sears, Sears, Clough, Rounds & Segner, 2015). Maar een 
top-down proces mag dan vaak voor goede kwaliteit zorgen, zorgt ze ook 
voor de vaak zo benodigde passie, het draagvlak en het enthousiasme? 
Wie garandeert dat aan het einde van het proces de plek geliefd is, en 
bezocht wordt? Of dat het plan überhaupt van de grond komt?
Uit de vele inzendingen voor NRP Gulden Feniks 2015 blijkt dat een 
bottom-up benadering mensen aantrekt, nieuwsgierig maakt en een 
verloren project nieuw leven in kan blazen. Het voordeel van een 
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Het 'masterplan' Glamourmanifest wordt ontvouwd aan de jury van NRP 
Gulden Feniks

Saskia Beer
Neem bijvoorbeeld Saskia Beer, adoptieouder van het monofunctionele 
kantorenpark Amstel A3. Initiatiefnemer en aanjager, vol enthousiasme, 
daadkracht en doorzettingsvermogen. Zij besloot het monofunctionele 
en gedeeltelijk leegstaande kantoorgebied te adopteren en 
communicatie tussen de eigenaren mogelijk te maken. Daarnaast 
probeerde ze de eigenaren te overtuigen van de mogelijkheden die 
er waren op deze plek en zette ze ter illustratie een voorbeeldproject 
neer. Op dit moment zijn de eerste 25 eigenaren al mee (De energieke 
stad, 2015). Met haar bottom-up initiatief wist Saskia te bewerkstelligen 
dat er beweging in het proces is gekomen en heeft ze daarnaast de 
communicatie tussen eigenaren en actoren in de omgeving op gang 
gebracht.
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bottom-up proces is dat er sprake is van een kleine groep mensen, die 
nauw samenwerken en er vol voor gaan. Dit leidt tot ondersteuning van 
andere partijen en kan een proces sterk versnellen.  Want “wanneer de 
initiatiefnemers  hun ambities kunnen vertalen naar een helder doel, zorgt 
dit ervoor dat iedereen samen naar een doel toe werkt” (De Ridder, 2014, 
p. 11). Daarnaast is er, door de vroege belangstelling in het proces,  een 
zekere garantie dat de plek geliefd wordt en gaat leven. Een bottom-up 
proces zorgt voor binding, draagvlak, een versneld proces en een geliefd 
project. De initiatiefnemers blijven betrokken en vormen een nieuwe 
familie. 

Het verschil maken
Wat we dit jaar van de inzendingen kunnen leren, is dat één persoon een 
wereld van verschil kan maken. Het enthousiasme, de liefde voor de plek, 
het doorzettingsvermogen en de vertaling naar een project zorgen ervoor 
dat anderen geprikkeld worden en willen meedenken en meewerken. 
Zo ontstaat vanzelf een team dat koste wat het kost zorgt voor een goed 
eindresultaat. Er zijn nog vele uitdagingen te gaan, er zullen nog vele 
obstakels volgen en de processen zullen niet gemakkelijk gaan. Maar 
dat één enkel persoon kan zorgen dat het project toch tot stand komt, 
geeft hoop. Voor de kerken die wekelijks leeg komen te staan, voor 
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André van Stigt
Ook de transformatie van De Hallen Amsterdam is een goed voorbeeld. 
In 1991 wordt het eerste plan gemaakt. De haalbaarheid vormt echter 
een bottleneck. Meerdere initiatiefnemers gaan ermee aan de slag, 
maar zien geen mogelijkheden voor een realistische aanpak. Als ook 
het plan voor het Cultuurcentrum De Hallen van Harry de Winter, 
creatief ondernemer en multimiljonair, in 2006 sneuvelt, komt André 
van Stigt in beeld: een architect met een doel, kort en krachtig. Hij was 
het gehannes rondom De Hallen zo langzamerhand meer dan zat. Het 
plan dat er lag was ‘te duur en niet goed. Het ging te veel uit van een 
aantal functies die in het gebouwencomplex moesten worden gestopt’. 
Samen met zijn vrouw, buurtbewoners, stedelijke en buurtgebonden 
ondernemers, het stadsdeel, financiers en (onder)aannemers zette 
hij TROM op: de Tram Remise Ontwikkeling Maatschappij. TROM 
transformeerde de Hallen binnen drie jaar tot een centrum voor media, 
mode, ambacht en cultuur. Ondanks alle tegenslagen bleven André 
van Stigt en zijn vrouw Jet van den Heuvel enthousiast doorzetten. 
Het project dat twintig jaar lang niet van de grond leek te komen, is 
afgelopen september opgeleverd en wordt druk bezocht (Kalk, 2015).

De geslaagde transformatie De Hallen trekt veel enthousiaste bezoekers Paul Vermee leidt de jury van NRP Gulden Feniks 2015 met trots door het 
gerenoveerde Arthouse Cincecitta

Paul Vermee
Een ander voorbeeld is Paul Vermee, hij kocht het Cinecitta pand in Tilburg, 
dat al geruime tijd leegstond en waar niets mee gebeurde, om iets terug te 
geven aan Tilburg. Hij financierde de helft van de verbouwing met eigen 
vermogen en zette door, ondanks velerlei tegenslagen: van plafonds die 
naar beneden kwamen, asbest dat gevonden werd en staalconstructies 
die niet sterk genoeg bleken, tot het aangevraagde  faillissement van de 
aannemer. Zijn vastberadenheid won: Cinecitta moest en zou behouden 
blijven. Na het stilleggen van de bouw voor een half jaar, bleken de (onder)
aannemers zo betrokken te zijn bij het project dat ze compromissen wilden 
sluiten over de betaling. Zo kon het gebouw in de zomer van 2014 open. 
Vele initiatieven in de buurt haken nu aan bij het sprankelende en zeer 
duurzame film- en arthouse (Geerts, 2014).De tramremise floreert in haar nieuwe hoedanigheid De Hallen
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al het overtollige vastgoed van de gemeentes (Ozive, 2014) en voor al 
die monumenten die hun functie hebben verloren. Het beste nieuws: 
iedereen met liefde voor vastgoed kan hier werk van maken.
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“De kern van integraal 
werken, is mensen 
motiveren om anders te 
denken en doen.”

NRP Next heeft als doel jonge, betrokken mensen uit te dagen 
om te werken aan oplossingen in transformatie en renovatie. 

Deelname aan NRP Next vormt een basis voor transparantie en onderling 
vertrouwen die kan leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen. Simpelweg 
door te doen. De beste manier om kennis, inzichten en vaardigheden te 
ontwikkelen, is door samen aan cases werken. Dit allemaal met als doel 
om je business in deze markt te vergroten.

De agenda van NRP Next wordt bepaald door haar leden. Vier keer per jaar 
is er een eigen bijeenkomst op een inspirerende locatie. Een van de leden 
van NRP Next neemt de organisatie van een bijeenkomst op zich. Er zijn 
plannen voor een jaarlijks congres en in 2014 vond de eerste leerzame 
buitenlandse studiereis plaats naar Budapest. Een tweede studiereis staat 
dan ook zeker op de agenda voor het najaar van 2015 .

SLUIT AAN BIJ NRP NEXT
Is jouw bedrijf partner bij NRP en wil jij  
aansluiten bij NRP Next? Meld je dan nu aan: 
nrp.nl/nrp-netwerk/nrp-next

DE GENERATIE VAN NU: 
DAT ZIJN DE VERNIEUWERS 
VAN DE TOEKOMST

Dankzij liefdevolle renovatie vloeien oud en nieuw naadloos in elkaar over 
Cinecitta
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MAURITSHUIS 
(DEN HAAG)

  
ARTHOUSE CINECITTA

KLUSSEN OP DE 
KLARENSTRAAT
SIJTHOFF CITY

RENOVATIE
De categorie Renovatie beslaat alle  
soorten gebouwen die na renovatie  
weer een aantoonbare, duurzame  

toekomstwaarde hebben gekregen, 
met behoud van hun  

oorspronkelijke functie. 
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MAURITSHUIS

Bij de renovatie is het Haagse Mauritshuis verdubbeld in oppervlakte door een 

ondergrondse uitbreiding naar het gebouw aan de overkant van de straat. Er is nu 

meer ruimte voor publieksvoorzieningen en kantoren. Het gebouw zelf is ingrijpend 

gerenoveerd, maar het unieke huiselijke karakter van het voormalig stadspaleis bleef 

nagenoeg intact. Het Mauritshuis wint dit jaar in de categorie Renovatie, omdat volgens 

de jury architect Hans van Heeswijk en zijn team er een showcase van vakmanschap van 

maakten. Een topper als museum, door zijn ondergrondse verbinding en de glazen liften, 

waarvan vooral die van het Mauritshuis zelf een beauty is.

Showcase van vakmanschap
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Het Mauritshuis is veruit het beste 
museum dat de jury afgelopen jaren 
ter beoordeling kreeg voorgeschoteld.

RENOVATIE/WINNAAR
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1. Ondanks de ingrijpende renovatie bleef het 
unieke huiselijke karakter nagenoeg ongewijzigd. 
2. De renovatie van het Mauritshuis is Hans van 
Heeswijk (midden) op zijn best. Op zijn creatie 
is weinig tot niets aan te merken. 3. Vanuit 
de ondergrondse foyer kunnen bezoekers 
naar het historische Mauritshuis voor de vaste 
schilderijencollectie. 4. Bij de renovatie is het 
Haagse Mauritshuis verdubbeld in oppervlakte 
door een ondergrondse uitbreiding naar het 
gebouw aan de overkant van de straat. 5-6. De 
glazen lift met de natuurstenen vloer die mee 
omhoog komt, is een beauty van technisch 
vernuft.

4

1 2

3
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De uitbreiding en renovatie van het 
Mauritshuis in Den Haag had een duidelijke 
noodzaak: er was meer ruimte nodig voor 
publieksvoorzieningen om de jaarlijks 
toenemende stroom toeristen en bezoekers 
blijvend te kunnen ontvangen. Dat was in de 
ogen van opdrachtgever Stichting Koninklijk 
Kabinet van Schilderijen Mauritshuis absoluut 
nodig om op eigentijdse wijze te kunnen blijven 
functioneren. Het oppervlak werd daarom 
verdubbeld. Het stadspaleis zelf was hard aan 
renovatie toe om te kunnen voldoen aan de 
huidige museale klimaat- en beveiligingseisen.

Voortreffelijk opdrachtgeverschap
Over de reden dat het Mauritshuis wint in de 
categorie Renovatie zegt de jury: “Het is veruit 
het beste museum dat we de afgelopen jaren 
ter beoordeling kregen voorgeschoteld. Een 
dikke pluim voor de slimme manier waarop een 
groot deel van de renovatie bekostigd werd. 
Topstukken uit de schilderijencollectie gingen 
op wereldtournee. Door zo eerst geld op te 
halen voor de renovatie kwam het Mauritshuis 
in de positie dat ze de Rijksgebouwendienst 
ter zijde konden schuiven. Daarnaast gaf 
de directie architect Hans van Heeswijk 
en zijn team alle ruimte om te renoveren. 
Hierdoor waren de lijnen kort, verliep het 
projectoverleg e�ciënt en werd geen geld 
over de balk gesmeten. Het Mauritshuis is 
hiermee een voorbeeld van voortre�elijk 
opdrachtgeverschap. Het is Hans van Heeswijk 
op zijn best en op zijn creatie is weinig tot niets 
aan te merken.”

Uitnodigend
Het programma van eisen volgde grofweg 
de volgende lijn. Een museum met een 
collectie van wereldniveau verdient een 
topgebouw: uitnodigend, overzichtelijk, flexibel 
en bij voorkeur tijdloos. Een museum is een 
publieksgebouw waar dagelijks vele bezoekers 
komen. Veel daarvan zijn buitenlandse toeristen 
of Nederlanders die er voor het eerst komen. 
Voor alle bezoekers – zo vindt architect Hans 
van Heeswijk – is het belangrijk dat ze zich snel 
kunnen oriënteren en intuïtief begrijpen hoe het 
gebouw in elkaar steekt. Als een architect dat 
voor elkaar krijgt, realiseert hij een gebouw waar 
mensen zich al snel thuis voelen. Een duidelijke, 
heldere logistiek is daarbij van essentieel 
belang. Alle publieksvoorzieningen moeten dan  
ook op een genereuze manier faciliterend zijn. 
De royale en lichte entreefoyer voldoet samen 
met de nieuwe publieksfaciliteiten ruimschoots 
aan deze ambitie.

Het vernieuwde Mauritshuis is verdubbeld in 
oppervlakte door een ondergrondse uitbreiding 
naar het gebouw aan de overkant van de 
straat, het hoekpand van Sociëteit De Witte. 
Dit was nodig om meer ruimte te krijgen voor 
alle publieksvoorzieningen en kantoren. Het 
schilderijenkabinet van het Mauritshuis zelf is 
ingrijpend gerenoveerd. Alle installaties zijn 
vervangen, de buitengevels zijn geïsoleerd, de 
buitenkozijnen vernieuwd alsmede de vloeren, 
wandbekledingen, verlichting en inrichting. Het  
karakter van het Haagse stadspaleis is zoveel 
mogelijk intact gelaten. 

Hoofdingang
De meest opvallende verandering is de 
verplaatsing van de hoofdingang terug naar 
het voorplein. Bezoekers gaan niet langer 
via de oude dienstentree in de zijgevel naar 
binnen, maar betreden het voorplein en dalen 
dan met trap of glazen lift af naar een ruime, 
overzichtelijke en lichte entreefoyer die onder 
het voorplein en de straat de twee gebouwen 
met elkaar verbindt. Wanneer men deze 
foyer betreedt, is in één oogopslag duidelijk 
hoe het museum logistiek is georganiseerd. 
Vanuit de foyer kunnen bezoekers naar 
het historische Mauritshuis voor de vaste 
schilderijencollectie of naar de nieuwe vleugel 
met alle publieksvoorzieningen. De entreehal 
is het oriëntatiepunt en de verzamelplek. Door 
de foyer onder het voorplein aan te leggen, 
blijft het straatbeeld intact en kunnen voortaan 
de hekken voor het museum weer worden 
geopend.

5 6
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Inzender: Hans van Heeswijk architecten
Mede-inzenders: Stichting Koninklijk Kabinet 
van Schilderijen Mauritshuis, VSF (Volker 
Staal en Funderingen) Rotterdam en KWA 
(Koninklijke Woudenberg Ameide), ABT 
Delft, ARUP Amsterdam, Cauberg-Huygen, 
Hans Wol² & Partners/Lichtontwerpers, 
Basalt Bouwadvies, Stephanie Gieles 
Interieurontwerp, Reynoud Homan, 
askonEDENarchitectuur
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De nieuwe bioscoop bestaat uit twee voorheen gescheiden monumentale 
gebouwen, het oude Cinecitta en Ruimte X, die door een moderne gaanderij 
met elkaar verbonden zijn. Het gebouwvolume is teruggebracht naar de 
oorspronkelijke staat. Een later toegevoegde zijzaal is gesloopt en de 
oorspronkelijke tuin teruggebracht. 

Voorzijde van het nieuwe Cinecitta aan de Willem-II-straat. De vroegere 
filmzaal aan de voorkant is vervangen door het restaurant. Net als in het 
oorspronkelijke gebouw uit 1877 ziet men nu weer ko³edrinkende en 
vertiermakende mensen vanaf straatniveau.

De achterzijde van het nieuwe Cinecitta aan de Telextraat vormde voorheen 
de toegang tot Ruimte X. Het voormalige venduhuis uit 1916 dankt haar 
naam aan het kunstpodium dat hier vanaf 1996 gevestigd was. 

In het nieuwe Cinecitta gaan drie functies samen: het vertonen van films als 
hoofdactiviteit, het serveren (en eten) van gezonde duurzame gerechten 
en het organiseren van culturele activiteiten. De ruimtelijke weelde in het 
loungegedeelte en het restaurant garandeert een totaalbeleving van het 
gebouw.
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In Tilburg is het filmhuis Arthouse Cinecitta volledig vernieuwd en heropend: 

'ademstokkend van pracht', volgens de regionale krant. Door twee monumentale panden 

via een moderne gaanderij samen te brengen tot één integraal functionerend gebouw, 

kreeg een historische plek in het centrum van de stad een nieuw leven. Met veelzijdige 

faciliteiten, verschillende zalen en als middelpunt een tuin, koppelt de bioscoop culturele 

beleving en stedelijke ontmoeting. 

Het nieuwe Cinecitta bevat een grote 
bioscoopzaal met 176 stoelen en twee kleinere 
zalen met circa 45 stoelen. Verder heeft het 
complex een stijlvolle vergaderkamer met fraai 
balkon, een ruime multifunctionele ruimte voor 
tachtig tot honderd gasten, een restaurant 
met zestig stoelen, een sfeervolle lounge en 
een (binnen)tuin. Een gebouw waarin drie 
functies samengaan: het vertonen van films 
als hoofdactiviteit, het serveren (en eten) 
van gezonde, duurzame gerechten en het 
organiseren van culturele activiteiten. Leuk 
detail: de opening vond plaats op de dag dat 
Cinecitta 30 jaar bestond en het gebouw zelf 
135 jaar. 

Totaalbeleving
De nieuwe bioscoop bestaat uit twee voorheen 
gescheiden monumentale gebouwen, het 
oude Cinecitta en Ruimte X, die door een 
moderne gaanderij met elkaar verbonden 
zijn. Het ene gebouw aan de Willem-II straat 
stamt uit 1877 en was oorspronkelijk een 
podium voor muziek- en toneelvoorstellingen, 
maar vanaf 1916 ook filmhuis. Ruimte X grenst 
aan de Telexstraat en is gebouwd in 1916 als 
venduhuis. Het gebouw dankt haar naam aan 
het kunstpodium dat het vanaf 1996 geweest 
is. Het gebouwvolume is teruggebracht naar 
de oorspronkelijke staat. Daar waar eerst 
de zijzaal (gebouwd tussen 1924-1932) was 
gesitueerd, is nu de oorspronkelijke tuin 
teruggebracht. De slimme verbinding met 
Ruimte X biedt de benodigde extra ruimte en 

geeft een duidelijke meerwaarde aan zowel de 
Telexstraat (achterzijde) als de Willem-II straat 
(voorzijde). Binnen is de historie anno nu op alle 
plekken nog bijzonder voel- en zichtbaar. Zowel 
de originele grote zaal, als de ornamenten, 
authentieke deuren en binnentuin zijn in het 
originele plan teruggebracht, veelal door 
middel van nieuwe technieken in combinatie 
met oude ambachten. Verder is de vroegere 
filmzaal vervangen door het restaurant, 
waardoor een betere relatie met de straat is 
ontstaan. Net als in het oorspronkelijke gebouw 
uit 1877 ziet men nu weer ko�edrinkende en 
vertiermakende mensen vanaf straatniveau. De 
ruimtelijke weelde in het loungegedeelte en het 
restaurant garandeert een totaalbeleving van 
het gebouw.

Duurzaamheid voorop
De renovatie had een hoog 
duurzaamheidstreven, allereerst door zo veel 
mogelijk van het bestaande te handhaven. Het 
complex is grotendeels opnieuw geïsoleerd 
met voorzetwanden voor de buitenwanden 
en nieuwe dakplaten op het dak. Voor 
Ruimte X werd achter de bestaande schil een 
geluidsisolerende doos-in-doos constructie 
ontwikkeld. De gaanderij tussen de twee 
gebouwen zorgt voor een extra tussenklimaat. 
Naast de minimale energiebehoefte is er 
gekozen voor een energieconcept dat geen 
gebruik maakt van fossiele brandsto�en. Het 
volledige dakvlak op het zuiden is voorzien 
van PV- panelen. Deze panelen leveren 

jaarlijks 27.000 kWh. De zolder dient als 
installatieruimte en biedt ruimte aan vier van de 
acht warmtepompen. De warmte, onder andere 
geproduceerd door projectoren, wordt direct 
afgevoerd naar een wtw-unit. Alle installaties 
functioneren vraaggestuurd en alle ruimtes 
zijn individueel te regelen. Duurzaam is ook 
de bamboevloer, de led-verlichting in het hele 
gebouw (automatisch uitgeschakeld bij verlaten 
van het pand), het koken op inductiestroom en 
het hergebruik van de meubels. Cinecitta werd 
genomineerd voor de Milieucafé Award 2014.
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Inzender: PANplus architectuur
Mede-inzenders: Fresh Ideas beheer bv, 
Raros bouw, H4D Raadgevend Ingenieurs, 
Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs, 
Evert Vrins Energieadvies, Astrid Schouten 
Lichtontwerp, Architectuur & Advies H.A.M. 
van den Hout

CINECITTA
Arthouse evolueert
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1. Het oorspronkelijke flatblok uit 1956 bestond 
uit 40 identieke portiekwoningen van 75 m2 op 
een plint van bergingen en garages. 2. Ondanks 
de keuzevrijheid in de gevelopbouw, is de 
collectieve uitstraling van het blok gehandhaafd. 
(foto: Rufus de Vries) 3. Het collectief particulier 
opdrachtgeverschap (cpo) heeft een krachtig 
gebouw met een grote variatie in unieke 
woningen opgeleverd. (foto: Rufus de Vries) 
4. Het casco is aangepakt door een aannemer 
en de inbouw gebeurde door de bewoners 
zelf, waardoor op de bouwkosten kon worden 
bespaard. 5. De Klarenstraat is het eerste cpo-
project waarin een bestaande portiekflat is 
getransformeerd. (foto: Rufus de Vries) 6. Na 
transformatie is geen woning meer hetzelfde. 
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In de U.J. Klarenstraat in Amsterdam-Slotervaart is voor het eerst een naoorlogs 

portieketageblok gerenoveerd onder collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). 

Het flatgebouw uit 1956 is in opdracht van een groep kopers ingrijpend verbouwd 

tot woongebouw met een zeer uiteenlopend woonprogramma. Het casco is daarbij 

uitgevoerd door een aannemer en de inbouw gebeurde door de bewoners zelf, waardoor 

op de bouwkosten kon worden bespaard.

Het project is onderdeel van de vernieuwing 
Staalmanpleinbuurt, die inzet op 
di�erentiatie en het aantrekken van nieuwe 
bewonersgroepen door vooral sloop-
nieuwbouw. Met het Klarenstaatproject 
wilde woningcorporatie De Alliantie een 
nieuwe groep bewoners aantrekken die met 
nieuwbouw niet wordt bediend. Daarbij was de 
eis maximaal gebruikmaken van de potentie 
van het bestaande gebouw, zodat deze een 
volwaardige rol in de vernieuwing krijgt, met 
een hoogwaardige woonkwaliteit als resultaat.

Zelf klussen
Verkoop van de flat startte voorjaar 2012. Vanaf 
start Definitief Ontwerp (eind 2012) nam de 
kopergroep het opdrachtgeverschap over. Er 
is onderscheid gemaakt tussen de aanpak van 
het casco (door aannemer) en de inbouw (door 
kopers). Dit gaf kopers de mogelijkheid een 
deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren 
en zo op de bouwkosten te besparen. De 
totaalkosten voor kopers kwamen op ca.  
€ 1.900,- per m2 gbo. Daarvan was 25 procent 
te beïnvloeden door zelf te klussen, 40 procent 
cascorenovatie en 35 procent aankoop 
bestaande casco. Het casco werd voorjaar 2014 
opgeleverd. Najaar 2014 volgden de inbouw 
van woningen door de kopers zelf. 

Woningvariatie
Het gebouw uit 1956 bestond uit 40 identieke 
portieketageflats van 75 m2, op een plint van 
bergingen en garages. Na transformatie is er 

geen woning meer hetzelfde en variëren de  
30 woningen in oppervlakte van 40 tot 190 m2,  
horizontaal en verticaal samengevoegd met 
badkamers en keukens op verschillende 
plekken. De woningen op de begane grond 
kregen een privétuin, grenzend aan de 
collectieve binnentuin. Erboven konden kopers 
ervoor kiezen een nieuw balkon aan hun 
woning toe te voegen. Op het dak zijn 250 m2 
PV-panelen aangebracht, direct te koppelen 
aan alle woningen in het blok. Elke woning kan 
hier een aantal vierkante meters van benutten 
(er lopen leidingen vanuit elke meterkast naar 
het dak). Hier bestaat ook de mogelijkheid 
dakterrassen-met-opbouw te realiseren. Vrijwel 
alle nieuwe woningen scoren energielabel 
A (was D/E), kregen een zwevende, 
geluidsisolerende vloer met geïntegreerde 
vloerverwarming (LTV) en voorzetwanden. 
Ondanks de keuzevrijheid in de gevelopbouw 
aan met name de tuinzijde, is de collectieve 
uitstraling van het blok gehandhaafd. 

Innovatief
Klarenstraat is het eerste cpo-project waarin 
een bestaande portiekflat is getransformeerd. 
Het innovatieve ontwikkel- en ontwerpproces, 
waarbij individuele wensen de ruimte 
krijgen en tegelijk een collectief gebouw 
wordt vormgeven, heeft ertoe bijgedragen 
dat de Staalmanpleinbuurt een nieuwe, 
betrokken groep bewoners rijk is. Daarnaast 
werpt het project nieuw licht op de 
transformatiemogelijkheden van de naoorlogse 

woningvoorraad, op de groeiende waardering 
voor het erfgoed uit de wederopbouw en 
nieuwe wijzen van stedelijke vernieuwing. 
In het oog springt het enthousiasme en 
de betrokkenheid van de kopers en de 
grote variatie in unieke woningen die zijn 
gerealiseerd. Hiermee is het bewijs geleverd 
dat ruimte geven aan collectief particulier 
opdrachtgeverschap een krachtig gebouw met 
unieke woningen kan opleveren.

Inzender: Vanschagen Architecten
Mede-inzenders: De Alliantie, Vereniging van 
opdrachtgevers ‘Klussen op de Klarenstraat’, 
Slokker Almere, Urbannerdam, Van Eijk ACT, 
Adviesbureau Vanderweele, Winket
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1. Winkel- en kantoorgebouw Sijtho² City uit 1986 
kende vóór de renovatie een winkelplint op de 
begane grond met kleine, lage winkelunits en een 
inpandige parkeergarage met daarboven
zes lagen kantoorruimte. 2. Het gebouw is 
gestript en kreeg een nieuwe jas van vijftien 
meter lange composiet gevelelementen. 3. De 
voorzijde is op maaiveldniveau uitgebreid voor 
een nieuwe gevellijn met een bronzen luifel, 
ronde straatwanden en twaalf bronzen ooievaars. 
4. Grote, hoge winkelruimtes op de begane grond 
en eerste verdieping voor een rijkere
retailervaring. 5. Sijtho² City is een nieuw 
landmark in het centrum
van Den Haag.
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Den Haag heeft de ambitie om de Grote Marktstraat uit te laten groeien tot een chique en 

autoluwe winkelstraat. Aanpak van winkel- en kantoorgebouw Sijthoff City was daarvoor 

noodzakelijk. Het complex uit 1986 moest een ‘duurzaam kooppaleis met een internationale 

uitstraling’ worden. Winkeloppervlak opgeven voor meer ruimtebeleving en een rijke, 

ambachtelijke detaillering passend in de Haagse architectuur zijn ingezet om dit te realiseren. 

Drie startende ondernemingen, Colliers 
International, Impact en V8 Architects, gaan 
in 2011 de uitdaging aan om het ambitieuze 
Sijtho�-project te realiseren. Een eenvoudige 
renovatie vindt het trio niet genoeg: het 
gebouw op ‘de internationale winkelboulevard 
van de toekomst’ moet immers karaktervolle, 
duurzame beleggingswaarde krijgen. De 
eigenaar en de gemeente onderschrijven de 
visie en geven groen licht.  

Kooppaleis  
Voor de renovatie kende het gebouw een 
winkelplint op de begane grond met kleine 
winkelunits en een inpandige parkeergarage 
met daarboven zes lagen kantoorruimte. De 
doelstelling was een duurzaam kooppaleis 
te realiseren met internationale uitstraling 
en ambitie, waar winkels en bedrijven zich 
graag vestigen, mensen graag werken en 
consumenten graag willen verblijven. Bij 
de renovatie is het hele gebouw tot op het 
skelet gestript. Het kreeg een nieuwe jas 
van composiet gevelelementen van vijftien 
meter lang, handmatig gemaakt uit één stuk 
door een Belgische specialist. De inpandige 
parkeergarage is gesloopt om plaats te maken 
voor nieuwe technische en logistieke ruimtes. 
Alle installaties zijn compleet vernieuwd en er 
is een WKO-installatie geplaatst om te voldoen 
aan het BREEAM-NL ontwerpcertificaat very 
good. 

Ooievaars
In het gebouw werd een verdiepingsvloer 
verwijderd om op twee bouwlagen grote, 

ruimtelijke winkelunits te realiseren. De 
voorzijde is op maaiveldniveau uitgebreid 
om een nieuwe gevellijn te creëren met 
een bronzen luifel, ronde straatwanden en 
twaalf bronzen ooievaars van vijf meter hoog, 
vervaardigd door een beeldend kunstenaar 
en bronsgieter. Aan de achterzijde is ca. 500 
m2 extra kantoorruimte gerealiseerd en een 
binnentuin aangelegd die de kantoorgebruikers 
uitzicht biedt op een groene oase midden in 
de binnenstad. Het functionele eindresultaat: 
grote, hoge winkelruimtes op de begane 
grond en eerste verdieping voor een rijkere 
retailervaring, flexibel indeelbare kantoorruimte 
op de derde tot en met de zesde verdieping 
voor het nieuwe werken.

Landmark
Sijtho� City is in december 2014 opgeleverd. 
De eerste kantoorgebruikers, tijdens de 
renovatie elders gehuisvest, hebben hun 
intrek genomen en zijn meer dan tevreden. 
De winkelruimtes zijn deels verhuurd en de 
eerste winkels gaan in het tweede kwartaal 
van 2015 open. Maar het mooiste resultaat 
is dat Sijtho� City dé nieuwe landmark in de 
Haagse binnenstad is geworden. Het gebouw 
geeft het straatbeeld tussen de Grote Markt 
en het Spui een enorme boost en maakt Den 
Haag als winkelstad aantrekkelijker. De hoge, 
glazen façade is een toonbeeld van klassieke 
warenhuisarchitectuur, de gevelbekleding van 
composiet ‘jurkjes’ laat oude chique herleven 
en de toepassing van bronzen ooievaars doet 
recht aan de ornamententraditie in de Haagse 
architectuur. Willekeurige voorbijgangers en 

winkelend publiek blijven stilstaan om een 
foto’s  te maken en inwoners gebruiken ‘het 
gebouw met de ooievaars’ als herkenningspunt 
bij het wijzen van de weg.

SIJTHOFF CITY
Duurzaam kooppaleis met allure

NOMINATIE/SIJTHOFF CITY
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Inzender: Colliers International Project 
Management
Mede-inzenders: V8 architects, J.P. van 
Eesteren, Zonneveld Ingenieurs, DGMR, 
HORI raadgevend ingenieursbureau, Impact 
Vastgoed, Enjoy Building
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Amsteldependance Aspect ICT & De Giessen
Het project Amsteldependance omvat de renovatie van vier 
aaneengesloten panden in de Amsterdamse Pijp. Sloop was vanwege de 
architectonische orde uitgesloten. In de panden zaten dertien woningen 
met ruime zolderbergingen. Het PvE vroeg om een bedrijfsruimte en 
achttien woningen, waarvan zes sociale huur en twaalf vrije sector huur 
plus energetische maatregelen. De woningen zijn volledig gerenoveerd, 
inclusief funderingsherstel en opgeleverd met energielabel A. Voor 
de toegevoegde balkons zijn lichtgewicht betonplaten gebruikt. 
Tijdens sloopwerkzaamheden in de woningen zijn authentieke details 
als schouwen, leuningen, betimmeringen, kamer-en-suitedeuren en 
inbouwkasten gedemonteerd en opgeslagen. In één woning zijn deze 
details teruggebracht om de originele toestand te bewaren. De gevels 
zijn in originele staat teruggebracht en op de daken zijn de natuursteen 
leien en het zink in dezelfde stijl uitgevoerd. Het project kent een lange 
voorgeschiedenis. Uiteindelijk heeft het huidige ontwerp gezorgd voor 
een doorbraak, waardoor oorspronkelijke huurders konden terugkeren.
Inzender: Eigen Haard
Mede-inzenders: Bouwbureau van der Werf, Coen Hagedoorn Bouw, 
Wijksteunpunt Wonen Zuid, Bouwadviesbureau Strackee, Bouwfysisch 
adviesbureau LBP Sight

Kantoor met showroom van Aspect ICT en De Giessen Kantoore�ciency 
op bedrijventerrein De Peulen in Hardinxveld-Giessendam voldeed qua 
uitstraling, klimaatbeheersing en comfort niet meer aan de wensen. 
Besloten werd tot grootschalige renovatie van het bestaande pand. 
Uitgangspunten waren een vernieuwde buitenschil, een extra verdieping 
als eyecatcher, een centraal atrium tussen de twee bestaande bouwdelen 
en overdekt parkeren op de begane grond. De bestaande 
staalconstructie is bij de renovatie hergebruikt. De nieuwe bovenbouw 
heeft een eigen staalconstructie gekregen, met vakwerkliggers en stalen 
kolommen die dwars door het pand heen geplaatst zijn. Het atrium zorgt 
voor daglicht en openheid in het gebouw. Door de toevoeging van twee 
nieuwe kernen met stijgpunten en voorzieningen is een heldere structuur 
ontstaan en is het gebouw flexibel te gebruiken en in te delen. De 
installaties en zonnepanelen maken het gebouw bovendien 
energiezuiniger. Daarnaast zorgt de nieuwe uitstraling van het gebouw 
voor een verbeterde zichtbaarheid en een impuls voor de omgeving.
Inzender: van Es architecten
Mede-inzenders: De Giessen Onroerend Goed BV, BM Onderhoud & 
Renovatie, Klimaatservice Holland BV, Elektroservice Holland BV
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Aula Selwerderhof AviationGlass
De aula op de Groningse begraafplaats Selwerderhof is grondig 
gerenoveerd en voldoet weer aan de eisen van nu. Het ontwerp van 
DAAD Architecten respecteert het monumentale karakter van het 
gebouw en zet de ontwerpgedachte van architect J.H.M. Wilhelm uit 
1963 voort. Bij de gebruikers bestond behoefte om de indeling van het 
gebouw en de voorzieningen geschikt te maken voor verschillende 
nieuwe vormen van begraven. Daarnaast was het achterstallig onderhoud 
en hoge energieverbruik aanleiding om te renoveren. De nieuwe 
indeling en verbeterde routing resulteerden in meer lichtinval en uitzicht. 
Samen met kleur- en monumentendeskundigen zijn de kleurstelling en 
behandeling van wanden, kozijnen en deuren bepaald. De kenmerkende 
verscheidenheid van materialen is nu weer zichtbaar, wat bijdraagt aan de 
hiërarchie in gebruik van de verschillende ruimten. Het meubilair en de 
multimediavoorzieningen zijn vernieuwd en geïntegreerd in het ontwerp. 
Ook is de aula verduurzaamd dankzij een zuinig verwarmingssysteem 
met een korte opwarmtijd, monumentenglas, zestig zonnepanelen op het 
dak, vloerisolatie en LED-verlichting.
Inzender: DAAD Architecten
Mede-inzenders: Gemeente Groningen, Bouwbedrijf Plas, Bureau 1232, 
Bouwmanagement Doornkamp BV

Een boerderij uit 1925 en oude kippenschuur bij Barneveld zijn verbouwd 
en gerenoveerd tot een hightech ontwikkel- en kantooromgeving. Het 
contrast tussen de traditionele boerderij en de baanbrekende 
uitvindingen voor de luchtvaartindustrie die er worden gedaan, is het 
uitgangspunt van het ontwerp. De boerderij is teruggebracht in de oude 
staat. De oorspronkelijke spantconstructie en gevelopeningen zijn 
hersteld en de verdiepingsvloer is gedeeltelijk verwijderd. Zo ontstaat 
een grote, hoge en lichte kantoorruimte. Twee interne houten huisjes 
bevatten vergaderruimtes, toilet, serverruimte en archief. Het meubilair is 
een mix van designklassiekers, traditionele materialen en objecten met 
een knipoog naar de oorspronkelijke boerderij. De gevel is aan de 
buitenzijde geïsoleerd en afgewerkt met onderhoudsarm, zwart waxed 
wood. Eyecatchers vormen de grote luiken voor de ramen aan de 
zuidzijde, geïnspireerd op vliegtuigvleugels. De voormalige kippenschuur 
bevat een glanzend witte cleanroom. Het zwart-witte duo is van verre al 
zichtbaar in het landschap. Buitenlandse klanten worden zo op 
verrassende wijze ontvangen.
Inzender: WillemsenU
Mede-inzenders: AviationGlass & Technology, Klokbouw, Vander Weide 
Van Bragt B.V., Jacobs ingenieurs
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Entreegebied De Nieuwe Ooster Blok 8 Van der Pekbuurt
Door allerlei toegevoegde volumes en functies was het entreegebied 
van begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam onoverzichtelijk, 
onaantrekkelijk en ine�ciënt geworden. De oorspronkelijke heldere, 
open structuur is teruggebracht door functies te groeperen of te 
verplaatsen naar een locatie buiten het entreegebied. De aula is 
gerenoveerd en uitgebreid met een crematorium op de eerste 
verdieping, met een gevel uit trekstaal, waarachter alle installaties aan het 
zicht onttrokken zijn. In de hoofdas is een rond hefplateau gemaakt dat 
wegvalt in de vloer. Bij crematies wordt aan het eind van de ceremonie 
de kist omhoog geheven. Op de verdieping kunnen nabestaanden bij 
de oven afscheid nemen. De barenloods is getransformeerd tot kleine 
aula en uitgebreid met een open structuur van zinken zadeldaken, 
waarin zich ondersteunende functies bevinden. De 19e-eeuwse 
landschapsarchitectuur is hersteld en versterkt met moderne elementen. 
De transformatie van De Nieuwe Ooster is bekroond met de Gouden 
Piramide 2014, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.
Inzender: Bierman Henket architecten
Mede-inzenders: De Nieuwe Ooster, Aannemingsbedrijf F.W. Onrust, 
ABT, Huisman & van Muijen BV, Bremen bouwadviseurs, Adviplan, 
Karres en Brands 

Blok 8 in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord bestaat uit zes 
bovenwoningen en zes benedenwoningen. De woningen uit 1920 kennen 
een lage huur, maar hadden een matige uitrusting, waren niet geïsoleerd 
en hadden hokkerige plattegronden. De renovatie bestond uit het 
aanbrengen van een nieuwe fundering en betonnen vloer met 
vloerverwarming. Het aanwezige asbest is gesaneerd. De woningen zijn 
geheel gestript en er opnieuw ingedeeld. Omdat het blok onderdeel is 
van beschermd stads- en dorpsgezicht, zijn de bestaande 
gevelopeningen, voordeuren en trappenhuizen daarbij gevolgd en 
bestaande bouwmuren blijven staan. De kap is ook gehandhaafd, maar 
geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Alle installaties in de 
woningen zijn vernieuwd en het energielabel is van G naar A gebracht. In 
overleg met het Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente 
Amsterdam is een Programma van Eisen Buitenschil opgesteld. De 
woningen zijn opnieuw in de sociale sector verhuurd. Het project dient 
als voorbeeld voor de aanpak van 170 andere woningen in de buurt.
Inzender: Stichting Ymere
Mede-inzenders: Architectenbureau Hoogeveen BV, Dura Vermeer, 
Van Ieperen, Huurdersvereniging Van der Pek, Bouwadviesbureau 
Strackee, M&P Raadgevende ingenieurs
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Boerhaavewijk Haarlem BrandLoyalty
De renovatie van vier portiekflats uit de jaren ’60 in de Boerhaavewijk 
in Haarlem zet in op het behoud van een waardevolle, betaalbare 
woningvoorraad en het oplossen van een aantal ruimtelijke knelpunten. 
Het openen van de tweelaagse plint betekent een kwaliteitssprong en past 
in het vernieuwingsplan om de bestaande bebouwing tussen de flats te 
vervangen door nieuwe eengezinswoningen in twee of drie lagen. De plint is 
getransformeerd met nieuwe entrees, compartimentering van bergingen en 
maisonnettes met een voordeur aan de straat. Door de nieuwe, uitgebouwde 
entrees vormen de spiltrappen niet langer een obstakel op het trottoir, maar 
een ruimtelijk element in de entrees. De al aanwezige privétuinen van de 
plintwoningen grenzen nu aan de dubbelhoge woonkeuken. De bergingen 
voor de plintwoningen zijn in het blok opgenomen, zodat er een open, 
groene overgang van hagen naar het collectieve groen blijft bestaan. De 
woningen op laag twee tot en met vier kregen nieuwe kozijnen, badkamers 
en keukens. De balkons zijn verdiept met een uitkragende balkonconstructie. 
Tijdens de hele renovatie bleven deze woningen bewoond.
Inzender: Vanschagen Architecten
Mede-inzenders: Elan Wonen, Hemubo, huurdersvereniging, Pieters 
Bouwtechniek, Adviesbureau Nieman

Het voormalige PNEM-kantoor uit eind jaren ’70 staat op een markante 
plek in Den Bosch. Na jaren leegstand is het pand geschikt gemaakt voor 
het wereldwijde hoofdkantoor van BrandLoyalty: een plek die 
medewerkers innoveert, stimuleert en motiveert. Het gerenoveerde 
gebouw bestaat uit vier verschillende volumes. Het hoogste gebouwdeel 
is volledig van glas. De andere gebouwdelen hebben ook een glazen 
buitengevel, maar daaroverheen een tweede huid van natuursteen die 
harmonieert met de gebouwen in de omgeving. In het diepe, lage volume 
zijn spectaculaire vides gemaakt, waardoor er naast licht en ruimte, 
centrale open gebieden ontstaan waar iedereen elkaar tegenkomt. 
BrandLoyalty ziet graag dat medewerkers iedere dag fluitend naar hun 
werk gaan. Daarvoor is een inrichting bedacht met ruimtes voor meditatie, 
een fitnessruimte, restaurant en een opleidingscentrum. Het 
gerenoveerde kantoor behaalde het BREEAM-certificaat ‘good’ en 
voldoet daarmee aan de eis van BrandLoyalty.
Inzender: van aken architecten
Mede-inzenders: C.V. Kingsroad, Bouwcombinatie Hurks/Moonen, 
Procore Huisvestings- en facility management,  Architectuurbureau 
Voss, Oskomera Projecten, Ingenieursbureau Wolter en Dros, Mansveld 
Projecten en Services
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Brandweerkazerne Rosmalen Van Heemstrakwartier
De brandweerkazerne van Rosmalen uit 1983 voldeed niet meer aan de 
eisen van brandweerhuisvesting. De kazerne was technisch verouderd 
en had onvoldoende functionele ruimten. Er waren meer (flexibele) 
werkplekken en multifunctionele ruimten nodig en de noodunits waren 
niet meer geschikt. Het aantal stallingsplaatsen moest aangepast worden 
aan de regionale taken. Ook waren aanpassingen voor het onderscheid 
man/vrouw en beroepskrachten/vrijwilligers, een goed geoutilleerde 
werkplaats en nabespreekruimte voor de vrijwilligers noodzakelijk. De 
ontwerpvisie was gebaseerd op maximale inzet van hergebruik van de 
beschikbare (ruimtelijke) elementen van de kazerne. Daarnaast zijn de 
energetische kwaliteiten van de kazerne zo verbeterd, dat de gemeente 
kan voldoen aan haar klimaatneutrale ambities voor gemeentelijke 
gebouwen. De renovatie van het pand, inclusief toevoeging van 
onderdelen tegen een zeer laag budget, geeft de kazerne de 
mogelijkheden om regionaal te opereren. 
Inzender: Gemeente 's-Hertogenbosch
Mede-inzenders: Van Pelt Architecten, Cromvoirt, Slavenburg, Van den 
Bouwhuijsen, Gabriels Elektro, Gebr. Janssen 

In het Burgemeester van Heemstrakwartier in de Bilt zijn 195 naoorlogse 
boven- en benedenwoningen hoogwaardig gerenoveerd. Met een 
klantenpanel is een programma van wensen opgesteld, dat is vertaald naar 
het renovatieplan ‘Wonen met een eigen karakter’. De waarde schuilt in de 
opzet, de schaal van de bebouwing en de variatie. De basiskwaliteit bestaat 
uit een kleinschalige, stedenbouwkundige opzet met een ingetogen 
detaillering en een informeel straatbeeld. De tweekamerwoningen beneden 
zijn vergroot naar driekamerwoningen. Bij de bovenwoningen is de privé-
buitenruimte vergroot van 1,5m2 naar 14m2. De architectonische kwaliteit die 
bij een renovatie in de jaren ’80 grotendeels verloren is gegaan, is hersteld 
en waar mogelijk versterkt. Voor de 48 woningtypes zijn verschillende 
indelingsvarianten opgesteld (gemiddeld 5 varianten per woningtype), 
aangevuld met mogelijke individuele verbeteringen. Door de 
keuzemogelijkheden kunnen de bewoners ‘Wonen met een eigen karakter’ 
vormgeven.  Het resultaat is een duurzame, historiserend gerenoveerde 
woonwijk met binnen de doelgroep zeer gewilde woningen. 
Inzender: Arton bv 
Mede-inzenders: Woonstichting SS, Nijhuis Apeldoorn, 
Bewonerscommissie Burgemeester van Heemstrakwartier, Gemeente 
de Bilt
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C&A Zaandam Complex 208
Het C&A-gebouw in het centrum van Zaandam is van eind jaren ’60: een 
gesloten, brutalistische architectuur in steen en beton. De cascostructuur 
voldeed nog optimaal voor de retailfunctie, maar was toe aan 
grootschalig onderhoud. De installaties in het gebouw waren verouderd 
en ook de gevel was toe aan vernieuwing. Daarnaast was het gebouw 
slecht geïsoleerd en scoorde het laag op duurzaamheid. De transformatie 
van het pand sluit aan op het project Inverdan, waarin Zaanstad werkt 
aan een eigen Zaanse sfeer, beeld en identiteit van het centrum. In 
het ontwerp is het bestaande volume getransformeerd tot drie statige 
Zaanse huizen. De achterbouw is losgeknipt van deze huizen en refereert 
aan een Zaanse schuur. Bij de transformatie is teruggegrepen op een 
historische Zaanse detaillering: een houtachtige beplating in typische 
Zaanse kleuren; witte kozijnen met een roedeverdeling en donkere 
draaiende delen; karakteristieke gootklossen, makelaars en luiken. 
Daarnaast zijn hoge duurzaamheidsambities gerealiseerd: het project 
kreeg een ‘very good’-kwalificatie van BREEAM In-Use.
Inzender: Soeters Van Eldonk architecten  
Mede-inzenders: Redevco Nederland, Coen Hagedoorn Bouwgroep, 
JVZ ingenieurs, W4Y Adviseurs, WIJZIJN bouwmanagers

De renovatie van 320 portiekwoningen in de Rotterdamse wijk 
Lombardijen moest het wooncomfort en de uitstraling van de flats uit 
1960 verbeteren. Aan de buitenzijde en in de gemeenschappelijke 
ruimtes is gezocht naar een eigentijdse uitstraling, die ook op lange 
termijn een verzorgd beeld oplevert. Binnen de woning ging het om 
zowel energetisch comfort als gebruikscomfort. Asbest is verwijderd, 
trappenhuizen zijn aangepakt en de portiekentrees kregen een robuuste 
wandbekleding van merantilatten en dubbelgebakken tegels. Gevels zijn 
gereinigd en voorzien van nieuwe, onderhoudsvrije kunststof puien en 
kozijnen. Ook de installaties zijn vernieuwd. Door deze ingrepen zijn de 
energielabels van E/F naar B/C gegaan. De woningen kregen een 
verbeterde plattegrond met nieuwe badkamer, keuken en toilet. Tijdens 
de uitvoering konden de bewoners in een logeerwoning verblijven in 
hetzelfde complex (twaalf werkdagen). Per woning is vijf procent van het 
bouwbudget geïnvesteerd in de architectuur, wat relatief laag is. Complex 
208 is een voorbeeld voor andere renovatieprojecten van 
woningcorporatie Havensteder. 
Inzender: hp architecten
Mede-inzenders: Havensteder, Dura Vermeer Bouw Heyma, de 
klankbordgroep, de ketenpartners
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Concertgebouwplein 20 Garenspinnerij Gouda
Een in Um-1800-stijl opgetrokken kantoorvilla uit 1914 aan het 
Concertgebouwplein in Amsterdam is gemoderniseerd, waarbij het 
oorspronkelijk karakter in een nieuwe taal is hersteld. De historiserende 
verbouwingen uit de afgelopen decennia hebben plaatsgemaakt 
voor structuur, licht en ruimte, zoals het ooit was. De oorspronkelijke 
structuur van betonnen balken en kolommen zorgt voor lichte en hoge 
verdiepingen. Blikvanger is de nieuwe vide tussen de begane grond en 
de beletage, waardoor bij binnenkomst het hele gebouw is te overzien 
tot aan het dak. Vóór de verbouwing waren drie etages geschikt als 
kantoor; nu voldoen alle verdiepingen aan de hedendaagse eisen voor 
hoogwaardige, flexibele kantoorruimte. Het betonskelet is versterkt en 
de rijk gedetailleerde gevels zijn gereinigd en hersteld. De teakhouten 
ramen kregen aan de buitenzijde een licht gepigmenteerde laklaag die 
aansluit bij het moderne interieur. Het resultaat is een kantoorgebouw dat 
in zijn verschijningsvorm prachtig klassiek is en in zijn hart en uitstraling 
ultramodern.
Inzender: Kroonenberg Groep
Mede-inzenders: Rijnboutt, De Geusbouw, IMD, Wolf+Dikken, Bureau 
Veldweg, M+P, Conserf, FPW, DTZ, NL real estate

De Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij N.V. in Gouda dateert 
uit 1916. In de loop der tijd is het monument steeds verder verkaveld ten 
behoeve van de verschillende gebruikers. De prachtige en omvangrijke 
machinehal was verdwenen en het gebouw kende meerdere voordeuren. 
Renovatie had herontwikkeling tot cultuurcentrum als doel. Door het 
gebouw te strippen tot het originele casco zijn de intrinsieke kwaliteiten 
van de Garenspinnerij weer zichtbaar. De betonconstructie op de begane 
grond en de ritmiek van stalen spanten en hoge vensters op de 
verdieping zijn, samen met het geglazuurde schoonmetselwerk, 
beeldbepalend in het interieur. Op de verdieping is de nieuwe invulling 
los gehouden van het gebouw, waardoor de strenge eisen met 
betrekking tot geluid en comfort haalbaar zijn. Door de abstracte, maar 
ingetogen en eenduidige architectuur, wordt het authentieke en 
doorleefde casco verder versterkt. De Garenspinnerij biedt nu onderdak 
aan vier Goudse, culturele instellingen die inhoudelijk samenwerken en 
het gebouw gezamenlijk beheren. 
Inzender: Grosfeld van der Velde architecten & Complan
Mede-inzenders: Bouw- en Aannemersbedrijf VIOS, Complan, ABT, 
DWA, Peters & Van Leeuwen, Kunstpuntgouda, Jeugdtheaterhuis, 
StudioGonz
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De Bosleeuw Amsterdam De Lantaarntjes
Aanvankelijk zouden Blok 1 en de aangrenzende bouwblokken in 
Bosleeuw Midden in de Amsterdamse buurt Bos en Lommer worden 
gesloopt. Als gevolg van de crisis is ingezet op behoud en renovatie. De 
renovatie van Blok 1 met 179 huurwoningen bestaat uit het opknappen 
van de gemeenschappelijk ruimtes, isoleren van de gemeenschappelijke 
bergingen, vernieuwen van de gevels aan de straatzijden, opknappen 
van de gevels en balkons aan het binnenhof, toepassen van PV-panelen 
voor de gemeenschappelijke verlichting, verwijderen van asbest en 
vernieuwen van het dakoverstek. In de woningen zijn de standleidingen 
vervangen en badkamer, keuken en toilet vernieuwd. Ook kregen de 
woningen nieuwe voordeuren, cv en mechanische ventilatie. Blok 1 ziet 
er als nieuw uit met de 'looks' van een gebouw uit de jaren ’40, maar 
opgetrokken in nieuw metselwerk, met vliesgevels, kaderloos glas en 
aluminium kozijnen. De renovatie van Blok 1  is de eerste stap naar de 
verbetering van de lee¯aarheid van het gebied Bosleeuw Midden. In 
totaal zullen zeshonderd woningen aangepakt worden.
Inzender: KAW architecten
Mede-inzenders: Stadgenoot Amsterdam Mens Zeist bouw, 
Bewonerscommissie 'Der Steden bloei is Bouw en Groei', Vibes, 
Everspartners, Breman, Bloedjesrenovatiewerken, Feenstra

De laagbouwflats van complex De Lantaarntjes liggen achter een smalle 
duinstrook bij de vissershaven van IJmuiden. De drie flats met 72 
portieketagewoningen uit de tijd van de wederopbouw waren 
afgeschreven, maar de bewonerscommissie verzette zich tegen sloop en 
nieuwbouw. Besloten werd de flats op hoog niveau te renoveren. De 
voorgevels van de flats zijn aan de binnenzijde geïsoleerd om het 
architectonische beeld te handhaven. De achtergevels zijn aan de 
buitenzijde voorzien van isolatie, waarbij de buitenruimtes zijn vergroot 
met serres. Behalve klimaatbu�er, zijn de serres een beschutte plek om 
van de zon te genieten. De bovenste woningen kregen een dakterras 
met uitzicht over vissershaven en duinen. Bij de voorgevel en in de 
portieken is de oorspronkelijke sobere, maar fijne detaillering weer in ere 
hersteld. Door de energiebesparende maatregelen kreeg tweederde van 
de woningen een A-label en eenderde deel een B-label. De woningen in 
het complex zijn inmiddels zeer gewild; 48 zijn in de sociale huur 
gebleven, de andere 24 zijn ondanks de crisis snel verkocht. 
Inzender: CASA architecten
Mede-inzenders: Woningbedrijf Velsen, Van Lith Bouwbedrijf, 
Bewonerscommissie De Lantaarntjes, EversPartners, ZonEnergie 
adviseurs
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Douglas Zaandam Dr. Nassau College 
Het zeer brede gevelvlak van de winkel van Douglas aan de Gedempte 
Gracht droeg door zijn materialisering in uitgewassen grindbetonnen 
platen niet bij aan het stedelijk beeld van het centrum van Zaandam. Al 
langer bestond het idee om de winkel te verbreden en het gevelfront 
radicaal te vernieuwen. Dit was ingewikkeld, omdat naast Douglas 
een Free Record Shop was gevestigd en daarboven een winkel van 
Bart Smit met een grote lichtreclame. Toen de ruimte van Free Record 
Shop vrijkwam, kon het idee in overleg met Bart Smit toch gestalte 
krijgen. Het verwijderen van de grote lichtreclame was een eerste stap. 
Daarna zijn de grindbetonplaten verwijderd en is een nieuwe gevel in 
de Zaanse stijl aangebracht: houten delen die door hun kanteling en de 
daardoor ontstane lichtreflectie, de brede gevel van Douglas evengoed 
een verticaal accent geven. Het herinterpreteren van de oude Zaanse 
opvatting van een eenvoudige gebouw met een ‘pronkgevel’, is in 
architectonische zin zowel traditioneel als innovatief te noemen. 
Inzender: Soeters Van Eldonk architecten
Mede-inzenders: Handelsmij ].F. Mulder B.V., Aannemersbedrijf Th. 
Nienhaus B.V., Bouwtechnisch Adviesburo Slot-Kamoen, Directie 
Douglas, Blokker Vastgoed, Bart Smit, Fame Architecten

Met de metamorfose van een LTS uit de jaren '60, een rank theoriegebouw 
op kolommen met een diep praktijkdeel, heeft het Dr. Nassau College uit 
Assen een eigen school gekregen. De school voor vmbo wilde een 
kleinschalige campus met aparte schoolgebouwen voor de mavo, het 
vakcollege en de onderbouw. Het teveel aan oppervlak is uit het hart van 
het gebouw gehaald. Door de verhoogde vloer en de dakconstructie 
(deels) te behouden blijft de plint intact en ontstaat door de droogloop een 
beschut plein met ruimte voor groen. Het monument zelf is in al zijn witte 
glorie hersteld. De nieuwe, kleurrijke pleingevels versterken de identiteit 
van de twee losgemaakte gebouwdelen. Het openbare karakter van het 
verhoogde plein wordt versterkt door kleurvlakken en houten zitranden. 
Binnen is het bestaande hoofdtrappenhuis opengebroken en de onderste 
trapsteek vervangen door een houten tribune. Gekleurd glas en 
schildervlakken op binnenwanden voegen een kleurrijke extra laag toe aan 
het transparante gebouw. 
Inzender: HEVO
Mede-inzenders: Gemeente Assen, Dr. Nassau College, De Jong 
Gortemaker Algra, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Pranger Rosier, 
Brusche Elektrotechiek, Hevo, Technion, Peutz, BTA, Monumentenzorg, 
provincie Drenthe
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Europastraat Deurne Flatgebouw Risantwick 
In Deurne zijn drie verouderde eensgezinswoningen getransformeerd 
naar kleinere wooneenheden als goedkoop en duurzaam alternatief 
voor sloop en nieuwbouw. Aanleiding is het toekomstige tekort aan 
woningen voor kleine huishoudens en een overschot aan grote 
eengezinswoningen. De drie grote rijwoningen zijn horizontaal 
gesplitst, gerenoveerd en getransformeerd naar zes woningen in 
twee verschillende typen: grondgebonden seniorenwoningen en 
starterswoningen op de verdieping. De seniorenwoningen zijn volledig 
rolstoeltoegankelijk en hebben een ruim woningprogramma, terwijl 
de starterswoningen een bijzondere kwaliteit hebben door de hoge 
woonkamer onder de kap met daklichten. De woningen zijn niet alleen 
bouwtechnisch en installatietechnisch in perfecte staat gebracht, ook de 
uitstraling (zowel exterieur als interieur) is opgewaardeerd. Elke woning 
heeft een eigen entree gekregen op de plek van de voormalige entrees 
en bergingen. Kenmerkende elementen zijn behouden en versterkt 
door nieuwe ingrepen. Dit geslaagde pilotproject dient als basis voor 
vervolgprojecten.
Inzender: Vissers & Roelands architecten & ingenieurs Eindhoven
Mede-inzenders: Woningbouwvereniging Bergopwaarts, Hendriks 
Coppelmans Bouwgroep, Bolwerk Weekers, Kemkens Installaties 

Het jaren ’60 flatgebouw Risantwick in Rijswijk is gerenoveerd met 
behoud van de oorspronkelijke uitstraling en rollatorgeschikt gemaakt. 
Hierdoor kunnen de ouder wordende flatbewoners in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. De entreehal is verbouwd met een ruimte voor 
scootmobielen. Postbussen, bellen en intercom zijn ondergebracht in een 
nieuwe pui met elektrische schuifdeuren. De bestaande terrazzovloeren 
en trappen zijn hersteld en de galerijen verhoogd tot het vloerniveau van 
de woningen en verkeersruimten. Hierdoor moesten ook de balustrades 
verhoogd worden. In de woningen zijn de keuken, wc en badkamer 
vernieuwd. De badkamer is bovendien vergroot en rollatorgeschikt 
gemaakt. Daarnaast zijn de kozijnen vernieuwd en is het metselwerk van 
de kopgevels vervangen door dunnere en lichtere Wienerberger 
SlimBrick bakstenen. De algemene ruimtes en galerijen kregen LED-
verlichting en de collectieve verwarmingsinstallatie van het gebouw is 
vernieuwd. Ten slotte is het straatwerk voor de entree opnieuw ingericht.
Inzenders: Architectenbureau Peter van de Putte
Mede-inzenders: Woningcorporatie Vidomes, Nieuwe Norm, 
bewonerscommissie flatgebouw Risantwick, Constructeur S3, Nebest 
B.V., DPA Cauberg-Huygen
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Gebouw 3 Rachelsmolen Gouden Handen
Na renovatie voldoet Gebouw R3 op campus Rachelsmolen van 
Fontys Hogescholen Eindhoven weer aan de wensen van de 
gebruikers. Het gebouw is opgewaardeerd tot een modern, flexibel 
en duurzaam onderwijsgebouw. Het doel was met een relatief korte 
levensduurverlenging van tien tot vijftien jaar een zo optimaal mogelijk leer- 
en werkklimaat te creëren. Minimaal ingrijpen in het bestaande gebouw en 
duurzaamheid waren daarom de uitgangspunten. Het centrale gebouwdeel 
is aangepast en deels uitgebreid. De huidige compartimentering van het 
gebouw is behouden, waarmee de consequenties voor de brandveiligheid 
en installaties beperkt bleven. De driedeling is functioneel: het noordelijke 
compartiment is voor studenten, het zuidelijke voor de medewerkers en 
daartussen een transparant hart voor ontmoeting en kennisuitwisseling. 
Deze collectieve ruimte vormt tegelijk een uitnodigende entree tot 
de vernieuwde campus met een mooi groen hart. Eens een gesloten 
onderwijsgebouw aan de rand van de campus, vormt R3 nu een geliefde 
plek voor ontmoeting die de relatie tot de buurt heeft versterkt. 
Inzender: Mecanoo architecten
Mede-inzenders: Fontys Hogescholen, Heerkens van Bavel Bouw BV, 
Bartels Consulting Engineers, K&R Consultants BV, Mobius Consult, 
Silo

Het voormalige klooster St. Bonifacius in ’s-Heerenberg is gerenoveerd 
en verbouwd tot complex voor wonen, werken en horeca, met behoud 
van het monumentale karakter. Het kloostergebouw uit 1910 kreeg in 1971 
een creatieve bestemming, waar het de naam Gouden Handen aan 
dankt. Sinds 1999 stond het Rijksmonument leeg en raakte enigszins in 
verval. In het gebouw zijn nu 46 levensloopbestendige huurwoningen 
(sociaal en vrije sector) ondergebracht en een aantal bedrijfsruimten. De 
focus lag op instandhouding van het monument en hergebruik van uit de 
sloop voortgekomen bouwmaterialen. Zo zijn de historische vloer- en 
wandtegels hergebruikt bij de realisatie van een nieuwe toiletgroep, 
pantry, garderobe en het herstel van gangvloeren en de tegelvloer in de 
raadzaal. Een deel van de hardhouten binnendeurkozijnen en deuren zijn 
ook op diverse plekken in het gebouw opnieuw gebruikt. Met de 
renovatie van het St. Bonifacius is een beeldbepalend gebouw van 
’s-Heerenberg gered voor de toekomst. Het complex heeft samen met de 
gerenoveerde kloostertuin ook een grote toeristische waarde. 
Inzender: Woonzorg Nederland
Mede-inzenders: Tak architecten, Veluwezoom Verkerk Bouw BV, 
StarreAdvies, Gemeente Montferland
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Grote Kerkstraat Leeuwarden Home with a Skin 
Negen historische panden uit de 16e en 17e eeuw aan de Grote 
Kerkstraat en de Pijlsteeg in Leeuwarden zijn omgevormd tot acht 
zelfstandige woningen met aansluiting op de zorgfunctie van het 
naburige Sint Antony Gasthuis. De woningen hebben een rijke 
historie die afleesbaar is aan de gevels, maar ook aan het interieur. 
De monumentale waarden vormden daarom uitgangspunt voor het 
ontwerp. De woningen zijn gerestaureerd en aangepast aan de huidige 
gebruikseisen, waarbij zo veel mogelijke historische bouwsubstantie is 
hergebruikt. Ze zijn levensloopbestendig en voorzien van een lift, geluids- 
en warmte-isolatie en vloerverwarming. Het voorheen volgebouwde 
binnengebied is omgevormd tot een gezamenlijke tuin, gekoppeld aan 
de bestaande parktuin van het Gasthuis. Het gebied is overdag openbaar 
toegankelijk via de herstelde, oude stegenstructuur en opgenomen in 
stadsrondleidingen. 
Inzender: Adema Architecten
Mede-inzenders: Stichting Sint Anthony Gasthuis, Bouwbedrijf De Vries 
Leeuwarden, Bureau 1232, Projectengineering H. Castelein, Ewald 
b.v., P. de Vries Installatietechniek, Meesterschilders Friesland, S. F. 
Flisijn , Reitse de Vries en Henk Oly, Nico Kloppenborg, Universiteit van 
Amsterdam.

Voor de competitie Solar Decathlon Europe 2014 ontwierp het Prêt-à-
Loger-team van de TU Delft een renovatieconcept voor 1,4 miljoen 
rijtjeswoningen van rond de jaren ’60. Een bestaand huis is als voorbeeld 
energieneutraal gemaakt door een zogenaamde tweede huid. Daarnaast 
biedt deze schil extra ruimte, waardoor de woonkwaliteit wordt verbeterd. 
De tweede huid bestaat uit een toolbox met verschillende energie-
e�ciënte maatregelen, waaronder extra isolatie aan de noordzijde, extra 
bu�erzone aan de zonzijde, actief ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning en regenwateropvang. Doordat het energieverbruik 
op jaarbasis tussen de 500 en 1000 kWh minder is dan er wordt 
opgewekt, kunnen meer externe apparaten worden toegevoegd aan het 
systeem (oplader van elektrische fietsen, straatverlichting, etc.). De schil 
creëert extra woonruimte aan de achterzijde van de woning in de vorm 
van een kas. Deze zorgt voor een comfortabele wintertuin of extensie van 
de woonkamer in lente en herfst. Op warme dagen kan de kas helemaal 
open. Het ontwerp won vijf prijzen in de Solar Decathlon. 
Woningbouwcorporaties en woningeigenaren tonen veel interesse in het 
concept.
Inzender: Prêt-à-Loger
Mede-inzenders: TU Delft, TBI, Deerns, DPA Cauberg-Huygen
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De Schelde Klaroenstraat
De huisvesting van Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Vlissingen 
bestaat uit rijksmonument De Schelde uit 1913, een kantoorgebouw en 
een verbindingsgebouw uit de jaren ’80. Uitgangspunt van de renovatie 
is moderniseren met behoud van de onaangetaste, monumentale 
elementen. De donkere, houten puien grenzend aan het atrium, glazen 
atriumoverkapping en spiltrap zijn daarom teruggebracht. De atriumvloer 
met kenmerkende belijning, nieuwe borstweringen, verlichtingsarmaturen 
en akoestische maatregelen zijn een herinterpretatie van het origineel. Het 
vernieuwde atrium kreeg een hoogwaardige ontvangstbalie en wacht- en 
leesmeubel. De vormentaal en materialisering refereert aan de jachtbouw 
en luxe scheepsinterieurs. Okertinten en zwarte accenten zorgen voor 
een evenwichtige samenkomst van het klassieke atrium en het nieuwe 
restaurant en de presentatieruimte. De kantoorvloeren zijn heringericht 
en de hoge plafonds terug zichtbaar gemaakt. Het verbindingsgebouw is 
vervangen door verhoogde nieuwbouw met een stalen trap in de vorm van 
een scheepsromp, die de twee gebouwen beter verbindt. 
Inzender: GROUP
Mede-inzenders: KSG (Koninklijke Schelde Groep), Damen 
Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Cordeel Nederland, Barth 
Installatietechniek

Aan de Nijmeegse Klaroenstraat en de Rapsodiestraat zijn 120 sociale-
huurappartementen en 32 garageboxen vernieuwd. In het ontwerp is de 
horizontale structuur van de 50 jaar oude gebouwen gerespecteerd en 
versterkt. Op verzoek van de bewoners zijn de balkons vergroot en kregen 
de entrees een krachtige uitstraling. De nieuwe, uitkragende balkons 
zorgen voor de onderliggende woning tevens voor extra zonwering. De 
nieuwe entrees onderscheiden zich door de verticale geleding. De 
zijwanden zijn constructief gebruikt om de balkons aan op te hangen. 
Hiertussen zijn houten lamellen aangebracht als zonwering voor de 
trappenhuizen. De bakstenen gevels zijn gereinigd en donkergrijs met wit 
geschilderd; de deuren van de garageboxen knaloranje. Daarnaast werden 
badkamers, toiletten, keukens en standleidingen vervangen en is 
mechanische ventilatie aangebracht. De woningen hebben dankzij extra 
isolatie, HR++ beglazing en zonnepanelen nu energielabel A. Het project 
diende als leer-werkplaats Bouw voor jonge bouwvakkers en mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt.
Inzender: Loko architecten
Mede-inzenders: Talis, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, 
Bewonersprojectgroep Klaroenstraat-Rapsodiestraat, Bartels, 
Schrijvers Elektrotechniek
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Kunsthal Library Learning Centre
De door Rem Koolhaas ontworpen Kunsthal werd na de opening in 
1992 alom geroemd om haar vernieuwende en gedurfde architectuur, 
maar duurzaamheid speelde een ondergeschikte rol. In ruim zeven 
maanden kreeg het iconische gebouw een complete opknapbeurt. Het 
pand dat jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers trekt en één open ruimte 
was, is verbouwd tot een duurzaam en veilig gebouw, waarbij het pand 
is gecompartimenteerd in verschillende beveiligings- en klimaatzones, 
zonder dat de charme van het gebouw verloren is gegaan. Bovendien is 
een aantal wegbezuinigde elementen uit het oorspronkelijke ontwerp van 
Rem Koolhaas in ere hersteld of toegevoegd, zoals het bedoelde schuine 
plafond bij de huidige garderobe. Vanwege het beperkt beschikbare 
budget gebeurde de renovatie in consortiumverband in de vorm van 
een ESCo (Energy Service Company). Hierbij is de verduurzaming 
voorgefinancierd door het consortium, dat wordt terugbetaald uit 
de besparing op het energieverbruik en de onderhoudslasten. Voor 
deze innovatieve manier van samenwerken ontving het consortium de 
Samenwerkingsbokaal van de Gemeente Rotterdam.
Inzender: Dura Vermeer Bouw Heyma BV
Mede-inzenders: OMA, Eneco, Roodenburg Installatietechniek, Dienst 
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Roeterseilandcampus is een van de vier te realiseren open 
stadscampussen van de Universiteit van Amsterdam. Alle gebouwen op 
de campus worden grondig verbouwd, zodat zij voldoen aan de 
hedendaagse eisen en behoeften van wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs. Het Library Learning Centre bevindt zich in een door Pi de 
Bruijn ontworpen gebouw uit 1992, waarin een bibliotheek, mensa en 
café waren gevestigd. Het gebouw was verouderd en verrommeld. Door 
het restaurant de uitstraling van een studiegebied te geven, is het 
gewenste aantal van 1135 studieplaatsen gehaald en wordt het restaurant 
de hele dag gebruikt. De nieuwe hoofdtrap verbindt de verdiepingen en 
vormt een verticaal plein die nevenfuncties samenbrengt in een centraal 
gebied. Hier kunnen studenten ontspannen, verpozen bij de ko�ecorners 
en telefoneren. De aangrenzende, open studielandschappen zijn 
individueel afsluitbaar. Door de transparante scheiding in brandwerende 
glazen puien, wordt het verticaal plein een op zichzelf staand 
compartiment.
Inzender: PUUR interieurarchitecten
Mede-inzenders: Universiteit van Amsterdam, K2 Architecten, 
Ooijevaar, BOA, Koppelsprengen, Ingenieursburo Linssen, LBP SIGHT, 
ABT, SDR, Buro VanDort, Van Assem interieurbouw, Mosa
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Maisonettewoningen Museum Hoeksche Waard
De Nijmeegse wijk Malvert in stadsdeel Dukenburg is in de jaren ’60 
van de vorige eeuw gebouwd. De wijk heeft te maken met krimp en 
een tanend imago. Doel is de leefomgeving in Malvert te verbeteren en 
de teruglopende vitaliteit een halt toe te roepen. Onderdeel hiervan is 
de renovatie van 120 maisonnettewoningen. De vijf bouwblokken met 
ieder 24 woningen verdeeld over 2 lagen met 12 garageboxen op de 
begane grond, zijn hiervoor volledig gestript. De algemene ruimtes als 
trappenhuizen en gangen zijn getransformeerd van onoverzichtelijk 
en donker naar helder en transparant. De gevels van de woningen zijn 
vervangen evenals het complete interieur en de installaties. Ook het 
binnenterrein is in een werkgroep aangepakt. In een van de blokken is 
een multifunctionele ruimte opgenomen, die als woonwinkel door de 
woningcorporatie en voor bewonersactiviteiten gebruikt kan worden. 
Door middel van gekleurde wanden in het trappenhuis heeft elk blok een 
eigen identiteit gekregen. Zowel de sociale huurwoningen (96) als de 
geliberaliseerde woningen (24) zijn inmiddels allemaal verhuurd.
Inzender: Buro SBH
Mede-inzenders: Standvast Wonen, Klokbouw, Triops advies , Mabutec, 
Vitruvius bouwkostenadvies, Damen interim building, Gemeente 
Nijmegen

Herenboerderij Oost-Leeuwenstein in Heinenoord bestaat uit een 17e 
eeuwse schuur met voorhuis en een zomerhuis uit 1763. Het ensemble is 
Rijksmonument en wordt sinds 1973 gebruikt door de Stichting 
Streekmuseum Hoeksche Waard, maar verkeerde in deplorabele staat. 
Het restauratieplan omvatte een ingrijpend herstel en structurele 
verbetering van het historische casco, met nieuwe toevoegingen voor 
eigentijds museaal gebruik. Hiertoe is onder meer een verhoogd 
middenpad, een loopbrug met trappenhuis en een nieuwe lift ingebracht. 
Glaswanden structureren de museumruimte en laten de ruimtelijke 
ervaring ongemoeid. Door inpassing van moderne installaties is de 
boerderij geklimatiseerd volgens museumeisen. In het voorhuis zijn 
kantoorfuncties en in het zomerhuis ruimtes voor educatie 
ondergebracht. Het museum wordt multifunctioneel gebruikt en getuigt 
van cultureel ondernemerschap. Niet voor niets heeft directeur Belle van 
de Berg de prijs voor jong monumententalent ontvangen. 
Inzender: Van Hoogevest Architecten
Mede-inzenders: HW Wonen, Aannemingsbedrijf Nico de Bont, 
Streekmuseum Hoeksche Waard, SIE, Constructiebureau De Prouw, 
BBA Utrecht, Europese Unie, Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandse 
Gemeenten, Designbureau 2D3D, Ars Virens
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Odulphus Lyceum Het Oostelijk Zwembad
Het Odulphus Lyceum in Tilburg is gehuisvest in een gemeentelijk 
monument, als school gebouwd in 1930. Ter uitbreiding verwierf de 
school het naastgelegen pand, de voormalige Hogere Textielschool, 
gebouwd in hetzelfde jaar en in functie en ontwerp gelijkwaardig. Het 
nieuw verworven pand is gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de 
afdeling Havo volgens een nieuw onderwijsconcept. Kernbegrippen in 
het ontwerp: transparantie, veiligheid, functionaliteit en respect voor 
het oorspronkelijke ontwerp. De volledig vernieuwde infrastructuur 
is zichtbaar in de hoge ruimten aangebracht, een verwijzing naar het 
industriële verleden van het pand. Er zijn nieuwe openingen in de interne 
structuur aangebracht en de aangelegde buitenruimte stelt in staat ook 
onderwijs buiten de deur te geven. Daarnaast is het gebouw voorzien 
van een klimaatinstallatie met warmteterugwinning, daglichtgestuurde 
verlichting, zonwerende raamfolie en zelfontworpen acoustic walls. 
Het pand heeft veel losgemaakt in regionaal onderwijsland en andere 
onderwijsinstellingen tonen grote belangstelling. 
Inzender: architectenburo 37B
Mede-inzenders: Ons Middelbaar Onderwijs, Groenen Bouw en 
Onderhoud, Huisman Van Muijen, Peutz, JV2, Brain of Buildings, 
Heijmans Installatie

Het Oostelijk Zwembad – het oudste, nog in gebruik zijnde zwembad van 
Rotterdam – is in zijn oude luister hersteld en weer geopend voor het 
publiek. Na een grondige renovatie van anderhalf jaar voldoet het 
monumentale bad uit 1932 aan alle moderne wensen en eisen van 
gebruiksgemak, duurzaamheid en hygiëne, maar ademt nog steeds de 
sfeer van vroeger. Technische installaties zijn gemoderniseerd en asbest 
is verwijderd. Bij de restauratie zijn de oorspronkelijke onderdelen van 
het art deco interieur, zoals de glazen bouwstenen, het historische 
tegelwerk (zestig verschillende typen) en de houten kleedhokjes, zoveel 
mogelijk behouden gebleven. Het meest opvallende element is het 
lichtdoorlatende schaaldak, dat ook in oude stijl is teruggebracht. Tijdens 
de werkzaamheden is een innovatieve zwemtent over het buitenbad 
geplaatst. Hierdoor kon het schoolzwemmen doorgang vinden en was er 
minder exploitatiederving. Met de renovatie is sluiting van dit 
Rijksmonument  voorkomen en de levensduur met veertig jaar verlengd. 
Inzender: ARCADIS Nederland BV
Mede-inzenders: Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, Putter 
Partners Architecten, Koninklijke Woudenberg, EWZ Adviseurs, BBN 
Adviseurs, Leen Brak Bouwkundig Adviesbureau, DGMR, HN Projects bv
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Perosiflat Tilburg Portieketageflats Veldhoven
De Perosiflat in de Tilburgse wijk Stokhasselt was hard aan renovatie toe. 
Doel was de 105 galerijwoningen technisch, energetisch en esthetisch 
zodanig op te knappen dat deze minimaal 25 jaar doorgeëxploiteerd konden 
worden. In alle woningen zijn keuken, badkamer en toilet opgeknapt, 
voordeuren, ramen en hekwerken vervangen en is het beton plus houtwerk 
geschilderd. De veiligheid werd verbeterd door compartimentering van de 
bergingsgangen, meer licht en zicht in de entrees en het aanbrengen van 
een camerasysteem. De woningen zijn energetisch opgewaardeerd naar 
energielabel B door de plaatsing van HR++ glas, isolatie van de galerijgevel, 
aanpak van koudebruggen, spouwisolatie van de kopgevels en isolatie van 
de onderzijde van de eerste woonlaag. Verder zijn de riolering inclusief 
standleiding vervangen en is een collectief mechanische ventilatiesysteem 
en warmtapwaterstysteem met zonneboilers aangelegd. Tot slot kreeg de 
buitenkant een facelift met vernieuwde galerijgevels en entrees. Uit een 
enquête blijkt dat 97% van de bewoners tevreden is over de uitvoering en 
het resultaat.
Inzender: WonenBreburg
Mede-inzenders: AS Architecten, BAM Woningbouw Zuid, 
klankbordgroep bewoners + HBO Wonen 99, AREC Robben Architecten

Twee portieketageflats in Veldhoven zijn gerenoveerd tot gebouwen van 
nieuwbouwkwaliteit met een landmarkfunctie voor de Zonderwijk. De 
loggia’s zijn toegevoegd aan het woonoppervlak en vervangen door een 
royaal balkon. Hiervoor is een stalen constructie in uitgezaagde 
sparingen van het bestaande casco geplaatst. De bestaande gevel en het 
dak zijn ingepakt. De gevel is bekleed met aluminium gevelprofielen in 
vijf verschillende tinten bovenop een basement van metselwerk, 
overeenkomstig het bakstenen karakter van de wijk en de 
oorspronkelijke architectuur. Binnenin de flats is een tweede entree aan 
de straatzijde gemaakt. De doorkijk die zo ontstaat, draagt bij aan een 
veiliger omgeving. De entrees en trappenhuizen zijn opgeknapt en 
voorzien van LED-verlichting. Behalve een groter woonoppervlak, kregen 
de 48 maisonnettes en appartementen een nieuwe keuken, badkamer en 
nieuw toilet. Ook is er een aparte installatieruimte gemaakt. De aanpak 
heeft geresulteerd in een levensduurverlenging van ruim 40 jaar, 
waardoor de renovatie goedkoper is dan vergelijkbare, vervangende 
nieuwbouw. 
Inzender: De Loods architecten en adviseurs
Mede-inzenders: Woonstichting 'thuis, Huybregts Relou, Nedicom, 
Driessens-Verhagen Ramen
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Rabobank Parkstad Schiemond
Een voormalige vestiging van De Nederlandse Bank in Heerlen is sinds 
1995 in gebruik als nevenkantoor van Rabobank Parkstad Limburg. De 
gesloten bunker uit 1974 waar goud werd bewaard, is getransformeerd 
tot hoofdkantoor met een open werkomgeving voor 180 werknemers. 
Een nieuwe lichthof geeft de kern van het diepe gebouw licht en lucht 
en functioneert als plek voor informele ontmoeting. Het solide karakter 
van het gebouw wordt benadrukt door grote gevelelementen van 
antraciet gezoet beton. De in het zicht gelaten betonstructuur vertelt 
de geschiedenis van het pand en geeft het witte interieur samen met 
natuursteen en massief hout een warm karakter. Een bijzonder element 
vormt de grote, voormalige kluis die is ingericht als vergadercentrum. 
Door een sparing in het dikke kluisdek te zagen, kan er nu daglicht 
naar binnen vallen. In het ontwerp is rekening gehouden met 
‘compact’ bouwen, een goede open-gesloten verhouding in de gevel, 
hoogwaardige isolatie en beglazing, duurzame bouwmaterialen en 
energiebronnen als een groendak en mijnwater. 
Inzender: Dreessen Willemse Architecten
Mede-inzenders: Rabo Eigen Steen, Rabobank Parkstad Limburg, Smeets 
Bouw, Spie Elsoo, Pieters Bouwtechniek, Wolf Dikken Adviseurs

Schiemond is een voormalig havengebied, waar in de jaren ’80 
grootschalige sociale huurcomplexen zijn gebouwd in kamverkaveling: 
aaneengesloten bebouwing scheidde de wijk van de stad en poorten 
gaven toegang tot de achterliggende straten. Vanaf het begin kampte de 
wijk met grote beheer- en veiligheidsproblemen. Een plan om Schiemond 
te transformeren tot een prettige en lee¯are wijk, is nu uitgevoerd. Door 
de herschikking van bergingen, introductie van overzichtelijke, goed 
verlichte bergingsgangen, nieuwe opgangen en portiekentrees is de 
relatie tussen woonblokken en omgeving versterkt. Nieuwe, chique 
materialen vergroten de identiteit en rekenen af met de sobere 
doelmatigheid. De poorten tussen de complexen zijn gesloopt, waardoor 
aparte bouwblokken ontstaan. De Pelgrimstoren staat los en is met een 
gerenoveerde gevel een baken in de vernieuwde wijk. Hoewel er in 
sociaal opzicht nog veel moet gebeuren, steeg de veiligheidsindex van 
2,7 naar 7,6 en is het aantal wijkopzichters teruggebracht van 8 naar 1,5. 
Kortom, er wordt goed en zorgvuldig gewoond.
Inzender: biq architecten bv
Mede-inzenders: Woonbron Delfshaven, Woonbron 
Ontwikkelbedrijf, Bontenbal/Pepping, Van Omme & De Groot bv, 
Pieters Bouwtechniek, Superception, Trossen Los 
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Schouwburg Kunstmin Speeltuingebouw Barentszplein
Schouwburg Kunstmin in Dordrecht is in 1890 ontworpen en in 1939 
verbouwd in neobarokke stijl. Doel van de renovatie en restauratie is 
het Rijksmonument als schouwburg te behouden. Latere toevoegingen 
worden gesloopt. Het toneelhuis is vergroot met een nieuwe 
theaterhijsinstallatie en inpandig truckdok. Kleedkamers, artiestenfoyer 
en kantoren zijn vernieuwd, de toneelvloer is verlaagd en horizontaal 
gemaakt en zichtlijnen zijn verbeterd. De foyerruimte, garderobes en 
toiletten zijn uitgebreid. De kleine zaal kreeg een schuiftribune, inpandig 
truckdok en nieuwe artiestenfaciliteiten. Onder het gebouw is een nieuwe 
paalfundering aangebracht en W- en E-installaties werden vervangen. 
De gevels en het interieur zijn gerestaureerd. Kunstmin is nu een beter 
toegankelijk, multifunctioneel gebouw, waarbij grote- en kleine zaal 
afzonderlijk en gecombineerd kunnen worden verhuurd.
Inzender: Greiner van Goor Huijten Architecten 
Mede-inzenders: Gemeente Dordrecht, H & R Bouw bv, Schouwburg 
Kunstmin, IMd Raadgevende Ingenieurs, De Blaay-van den Boogaard 
RI bv, Theateradvies bv, Adviesburo Peutz & Associes bv, Studio 
Makkink en Bey, IDEM Monumentenadvies, BV Technisch Bureau 
Massier, Kuijpers Installaties bv/ Verkerk Groep, Trekwerk bv

Het speeltuingebouw met bijbehorende speeltuin aan het Barentszplein 
in Amsterdam was sterk verouderd. Stadsdeel West heeft een plan 
gemaakt voor de herinrichting van de speeltuin en wilde ook het 
speeltuingebouw duurzaam vernieuwen. Het verankeren van het gebouw 
op de locatie was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een lint van houten 
kolommen verbindt het gerenoveerde gebouw met twee nieuwe 
paviljoens, die in 2015 worden opgeleverd. Twee grote, toegevoegde 
dakkapellen geven het gebouw een gezicht aan zowel de speeltuinzijde 
als de zijde van de Van Diemenstraat en brengen meer ruimte en licht 
naar binnen. Door de nieuwe gevel- en dakbekleding is het gebouw 
opgewaardeerd naar energielabel A. Het dak is uitgevoerd als groen dak 
en op de dakkapellen zijn zonnepanelen geplaatst. Naast een ruimte voor 
de speeltuinbeheerder, opslag voor buitenspeelgoed en toiletten heeft 
het vernieuwde gebouw een verhuurbare ruimte. De huurder hiervan, 
een kinderdagverblijf, is via een buurttender geselecteerd. Het 
Barentszplein is getransformeerd van een onopvallende, verborgen plek 
in een nieuw centrum voor de buurt. 
Inzender: ANA architecten
Mede-inzenders: Stadsdeel West, Selie Bouwbedrijf BV, Van der Linden 
constructieadvies
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Sporthal Kanaleneiland Stadskantoor Vlaardingen
De gymzaal naast de nieuwe Luc Stevensschool (ontwerp Mecanoo) in 
de Utrechtse wijk Kanaleneiland was niet meer up to date. De opdracht 
was om de gymzaal uit 1971 zowel in- als extern op duurzame wijze te 
renoveren. De armoedige gevelbeplating is vervangen door nieuwe FSC-
houten kozijnen met HR++ glas en verticale voorbegroeide panelen met 
een op afstand, via de computer gestuurd irrigatiesysteem. De overige 
gemetselde geelbruine buitenwanden zijn voorzien van een grijs-witte 
stuclaag met verticale, gekleurde tegelstroken. De spouw en begane 
grondvloer zijn nageïsoleerd. Op het hogere, platte gymdak kwam 
een dakisolatiepakket met een zeer hoge warmteweerstand. Hiervoor 
zijn alle dakranden verhoogd met geprefabriceerde en geïsoleerde 
dakopstanden. De gymzaal, aangesloten op stadsverwarming, 
kreeg vloerverwarming en een mechanisch ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Samen met het nieuwe interieur, LED-verlichting 
op bewegingssensoren, waterbesparende kranen en douches en 
akoestische SportWall-panelen met een Frengerplafond, kan de gymzaal 
weer tientallen jaren mee.
Inzender: Frowijn de Roos architecten
Mede-inzenders: Utrechtse Vastgoed Organisatie Gemeente Utrecht, 
Hegeman Plus BV, Fundament Bouwadvies BV, Lok Installatietechniek

Het ‘nieuwe’ stadskantoor van Vlaardingen is het resultaat van een 
verrassende verbouwing van het oude stadskantoor, dat in de jaren ‘70 
naast het 17e eeuwse stadhuis is gebouwd. Het gebouw is volledig 
gestript, omwikkeld met een nieuwe gevel en uitgebreid met een nieuwe, 
dubbelhoge publiekshal. Deze hal – volledig geconstrueerd uit Europees 
hout – functioneert als een openbaar, overdekt plein, grenzend aan het 
oude stadhuis. Er zijn zo veel mogelijk recyclebare materialen toegepast 
en het gebouw wekt zijn eigen energie op met het zonnedak. Het dak 
van de publiekshal is bedekt met mossedum om de warmtelast te 
reduceren en regenwater op te vangen. Gedurende het project kwam de 
renovatie en restauratie van het historische stadhuis erbij. Dit pand is 
grotendeels in de oorspronkelijke staat teruggebracht, zoals de rondgang 
om de binnenplaats. Op de tweede verdieping is een moderne 
kantooromgeving gerealiseerd, die qua uitstraling en stijl aansluit bij het 
naastgelegen stadskantoor.
Inzender: Kraaijvanger
Mede-inzenders: Gemeente Vlaardingen, Heembouw, Van Galen 
Installatietechniek, Groen&Aldenkamp Installatietechnieken, Stevens 
Van Dijck, ABT, HE adviseurs, DGMR, bureau Henk Janssen, Piode 
Ontwerp- en adviesbureau, PSVA
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Stanleylaan I De Machinefabriek 
Stanleylaan I is een van de vele VAM-blokken in Kanaleneiland-
Zuid in Utrecht die de komende jaren worden gerenoveerd. De 48 
portiekwoningen, verdeeld over 5 lagen, zijn van binnen gerenoveerd 
zonder wijzigingen in di�erentiatie en woonprogramma's. Dankzij 
schilisolatie en de aanleg van vraaggestuurde ventilatie is energielabel 
A behaald. Aanpak van de buitenkant had als doel de optimistische 
uitstraling van kort na de bouw in 1962 te benaderen. De portiekentrees 
zijn voorzien van robuuste prefabbetonnen portalen compleet met 
luifel en verlichtingsarmatuur. De hallen zijn betegeld met 300x300 
vloertegels en op de wanden tot 1,60 m doorgezet. De postkasten zijn 
rondom afgewerkt met geoliede houten stroken. Ook de gevelkozijnen 
en de voordeurkozijnen in de trappenhuizen kregen deze afwerking. 
Met de aanleg van Gemeenschappelijke Satellietontvangst met 2.000 
kanalen, zijn de schotels uit het gevelbeeld verdwenen, evenals de met 
tentzeil ingevlochten balkonhekken. De verschijning  van het blok is na 
de renovatie sterk verbeterd en staat ver af van het stereotype beeld van 
een achterstandswijk.
Inzender: biq architecten bv
Mede-inzenders: Stichting Bo-Ex '91, Hemubo bv, Viac, LBP Sight, 
iKAABEE, Van Dijk Milieutechniek

Theater de Machinefabriek is sinds 1996 de thuisbasis van het Noord 
Nederlands Toneel (NNT). Het gebouw is in 1902 opgeleverd als 
elektriciteitscentrale van de Gasfabriek en nooit goed aangepast aan het 
gebruik door een theatergezelschap. Het beperkte budget van deze 
non-profit opdracht werkte als creatieve stimulans om buiten de 
gebruikelijke kaders te denken. Het ontwerpproces is gestart zonder een 
vooraf vastgesteld eindbeeld, maar met een menukaart van 
aanpassingen en wensen met bijbehorende prijzen. De werkelijk 
gemaakte kosten van elke aanpassing bepaalden hoe de volgende stap 
zou worden aangepakt. Aandachtspunten waren openheid, goede 
routing, oriëntatie, overzichtelijkheid en verbinding tussen 
kantoorpersoneel en acteurs. Witte muren, lichtvuren triplex, 
constructiehout, enkelzijdig beklede wanden en in de details toegepaste 
primaire kleuren vormden het palet, waarmee consequent is gewerkt. 
Nieuwe wanden, zichtlijnen en verbindingen, onconventioneel gebruik 
van alledaagse materialen en constructiemethoden hebben de 
ruimtelijkheid en het creatieve karakter van het gebouw versterkt.
Inzender: De Zwarte Hond
Mede-inzenders: Noord Nederlands Toneel, Van Wijnen, 
Ingenieursbureau Wassenaar, Kalkulatieburo de Bildt
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Van Manderstraat Veilingwegcomplex
De schilrenovatie van 47 eengezinswoningen uit 1975 aan de Van 
Manderstraat in Alkmaar moest leiden tot verbetering van wooncomfort,  
thermische isolatie, lagere onderhouds- en energiekosten en een 
aantrekkelijker gevelbeeld. Traditioneel isoleren van de schil bleek 
niet mogelijk, waarna is gezocht naar innovatieve oplossingen. Isolatie 
tegen de massieve prefab-betongevels is uitvoerings- en prijstechnisch 
vergeleken met een geïsoleerde, nieuwe spouwconstructie inclusief 
fundering. Bekleding met isolatieplaat met ingestorte steenstrips bleek 
de gunstigste oplossing. Het dak is nageïsoleerd en voorzien van NOx 
reducerende betonpannen en de Velux-dakvensters zijn vervangen door 
nieuwe. De oude vensters zijn deels hergebruikt in het zel¯ouwproject 
van het bezoekerscentrum voor de Blindentuin in de Egmonderhout 
in Alkmaar. Het project is binnen planning en budget opgeleverd met 
minimaal label B voor alle woningen.
Inzender: caas architecten 
Mede-inzenders: Stichting Van Alckmaer voor Wonen Alkmaar, 
Ooijevaar bouwbedrijf, bewonerscommissie Van Manderstraat, Koppen 
VastGoed, Projectbureau Van Baar, Pieters Bouwtechniek, Kolom 
Bouwadvies, Homeskin/Ecosteen, Rab Bouwcenter, Veerman kozijnen, 
Vasco, DUCO, Kumij, QvlO, Velux

Het Veilingwegcomplex van de Politie Rotterdam-Rijnmond langs rijksweg 
A20, is grootschalige gerenoveerd. De witte toren is tot op het 
betonskelet gestript. De nieuwe gevels zijn bekleed met geprofileerd 
staal in de kleur politieblauw. De transparante kopgevel biedt vanaf de 
snelweg goed zicht op de activiteiten binnen. Het complex bevat 
kantoor-, archief- en opslagruimten, een bedrijfsrestaurant en auditorium. 
Ook biedt het onderdak aan stallingen en werkplaatsen voor het 
wagenpark en sport- en trainingscentra. Door het compacte ontwerp 
zonder functieversplintering en met een heldere verkeersaorta, zijn 
e�ciënte looplijnen en goede oriëntatiemogelijkheden ontstaan. 
Vertrouwelijke zones zijn gegroepeerd en afgeschermd van meer 
toegankelijke functies als restaurant en auditorium. De vides en de 
langgerekte draaitrap zorgen voor ruimtelijke diversiteit en interactie 
tussen de verdiepingen. Het complex is een transparant, innovatief en 
duurzaam gebouw geworden dat past binnen de organisatiestructuur van 
de Nationale Politie.
Inzender: ARCADIS Nederland BV
Mede-inzenders: Politie Rotterdam-Rijnmond, Architectenbureau 
cepezed, J.P. van Eesteren, Bouwbedrijf De Vries en Verburg,  
Aronsohn , DGMR, Grontmij, RHDHV - Heinen + Partners 
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Vestingstraat Breda Woongebouw Boskoop 
De 76 eengezinswoningen uit 1928 in de Vestingstraat en Vestkant in 
Breda stonden eerst op de nominatielijst voor sloop en nieuwbouw. 
Uiteindelijk is gekozen de woningen te renoveren, zodat ze weer verhuurd 
kunnen worden. De woningen zijn technisch, energetisch en esthetisch 
verbeterd aan de binnen- en buitenkant. Tijdens de voorbereiding van 
het project ontstond onder de bewoners ophef over de aanpak van 
het aanwezige asbest. Om dit in goede banen te leiden, is besloten 
alle asbest, ook de onbereikbare, uit de woningen te verwijderen. 
Eengezinswoningen met een plat dak kwamen rond 1928 niet veel voor 
en in die zin zijn de woningen bijzonder te noemen. In de jaren ’80 zijn de 
steens gevels voorzien van buitengevelisolatie en afgewerkt met stucwerk, 
waardoor het oorspronkelijke metselwerk met verfraaiingen niet meer 
zichtbaar is. Een deel van het oude reliëf en de gemetselde detaillering 
is bij de huidige renovatie teruggebracht door het aanbrengen van een 
nadrukkelijke dakrand en steenstrips. De uitvoering en het resultaat van de 
werkzaamheden is door de bewoners hoog gewaardeerd met een 9,3.
Inzender: WonenBreburg
Mede-inzenders: BouwhulpGroep, Huybregts Relou BV, 
Bewonersplatform, WonenBreburg Breda, Noorderberg & partners

Een seniorenflat aan de Mendelweg in Boskoop is uitgebreid en 
gerenoveerd. Doel is de 35 kleine tweekamerwoningen om te vormen tot 
ruime driekamerwoningen zonder woningverlies en met behoud van de 
eigen identiteit. Het woongebouw is onderdeel van drie woonblokken uit 
1969 die, ondanks hun verschillende typologie, een stedenbouwkundige 
eenheid vormen. Versterking van de identiteit is gezocht in een andere 
architectuur. Goede functionerende gebouwonderdelen, zoals entree, 
fietsenberging, (nood)trappenhuis en lift zijn zoveel mogelijk behouden. 
De kwaliteitsslag is gemaakt binnen de woningen. De voorgevel is 
vernieuwd en bijna drie meter naar voren geplaatst. In de uitbreiding 
bevinden zich de woonkamer en hoofdslaapkamer. Aan de galerijzijde 
liggen de berging en tweede slaapkamer. De beganegrondwoningen 
krijgen een voortuin en voordeur aan de westkant en tuin aan de 
oostkant. De toevoegingen zorgen ervoor dat er, naast ruimere 
woningen, in de architectuur een totaal ander beeld ontstaat. De 
woningen zijn geïsoleerd in combinatie met  individuele installaties, 
waardoor energielabel A is gehaald. 
Inzender: A3 Architecten
Mede-inzenders: Woningcorporatie Trifolium, Van Wijnen Stolwijk BV, 
Nieman, Wijcon BV
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Zorgcentrum De Gooyer Zuiderkerk
De Gooyer is een woonzorgcentrum pal naast de Dappermarkt in 
Amsterdam. De indeling van het gebouw voldeed niet meer aan de 
huidige klantvraag. Het natuurlijke moment van groot onderhoud werd 
aangegrepen om zowel een verduurzamingsslag én de aansluiting 
op de klantvraag te realiseren. Zowel de bewoners als de verzorgers 
zijn betrokken geweest bij de planvorming. Omdat de zorg altijd in 
beweging is, vraagt het gebouw om aanpassingsmogelijkheden voor 
een veranderende markt. De een- en tweekamerappartementen zijn 
compleet gestript en opnieuw opgebouwd. Enkele aanpassingen aan 
het casco zorgen voor variatie in het woningaanbod. De woningen 
en groepsvoorzieningen zijn voorzien van een nieuw inbouwpakket 
met een keuken, rolstoeltoegankelijke badkamer, moderne installaties 
en de nieuwste oplossingen op het gebied van domotica. Met een 
pasjessysteem wordt de toegang tot de woningen geregeld. De 
samenwerking met de wijk is sterk verbeterd door een programma-
aanbod op de begane grond. Buurtbewoners komen regelmatig bij De 
Gooyer op de ko�e.
Inzender: Coen Hagedoorn Bouw b.v.
Mede-inzenders: Cordaan, de Key, HK-Consultancy BV, Cliëntenraad 
Cordaan, Martin Han�, Lindemann, Nieman Valk

In opdracht van de Protestantse Gemeente Enkhuizen is de Zuiderkerk 
uit 1484 in Enkhuizen heringericht. Door toevoeging van nieuwe 
faciliteiten en functies is het kerkgebouw geschikt gemaakt voor een 
breder gebruik. Nieuwe functies zijn ondergebracht in een strakke, 
nieuwe inbouw van hout, staal en glas. De inbouw staat op een eigen 
fundering en is daarmee reversibel. Op de begane grond zijn een foyer, 
crèche en keuken. De verdieping telt twee verhuurbare zaalruimtes voor 
breed gebruik. De multifunctionele gebruiksruimte bovenop de inbouw is 
afgesloten met grote, rond gebogen glaspuien. Van hieruit kunnen de 
kapconstructie, plafondschilderingen en de ruimtelijke kwaliteit goed 
worden ervaren. Door subtiele ingrepen in het historisch kerkmeubilair en 
groepering van functies per beuk kreeg de kerkruimte een heldere 
indeling. De zuidbeuk blijft in gebruik voor de eredienst. In de noordbeuk 
is een ontmoetingsruimte gecreëerd met aangrenzend een stiltecentrum. 
Door de transformatie is het kerkgebouw toekomstbestendig gemaakt en 
is de maatschappelijke betekenis behouden.
Inzender: Van Hoogevest Architecten bv
Mede-inzenders: Protestantse Gemeente Enkhuizen, Enkhuizer 
Aannemersbedrijf bv, Constructiebureau De Prouw bv, adviesbureau DWA
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Kluswoningen 
floreren

Bij nader inzien: Effecten NRP innovatieprijs
in 2009 voor Wallisblok
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Kluswoningen zijn de afgelopen jaren zeer populair geworden. Het is een 
niet meer weg te denken concept voor particuliere woningverbetering, 
vaak van ex-corporatiewoningen. Maar ook oude schoolgebouwen, 
kantoren en andere leegstaande gebouwen komen in aanmerking 
om als kluswoningen te worden verbouwd. Het begrip kluswoning is 
in Rotterdam ontstaan met de verbouw van het Wallisblok. Al noemde 
men het destijds niet zo, want dat begrip kwam later pas in zwang. 
Het Wallisblok maakte in eerste instantie furore met de verkoop van 
‘gratis’ woningen. Via het NOS journaal werd heel Nederland hierover 
geïnformeerd, waarna de inschrijvingen binnenstroomden. 

Ineke Hulshof: “We zijn met Urbannerdam als een soort ontwikkelaars 
aan de slag gegaan en zochten eerst particuliere kopers die in een 
gezamenlijk renovatieplan wilden investeren. Het heeft lang geduurd 
voordat de gemeente ook meewerkte, maar najaar 2004 is het gelukt 
door het in te passen in het programma voor hotspots. Toen ging het 
snel. Alle kosten voor de kopers waren bij aanvang bekend.  We kregen 

een ambtenaar die vergunningen regelde, er kwam projectfinanciering 
en subsidie voor funderingsherstel van de gemeente. Dat waren goede 
voorwaarden. Aannemer BAM deed een aanbod voor het complete herstel 
met opties voor meer- en minderwerk. De doelstelling was het realiseren 
van een betaalbaar en compleet afgebouwd huis. Aan de cascorenovatie 
met de voorzieningen voor een goede draagstructuur, thermische schil, 
brandveiligheid en installaties deed iedereen mee, maar verder waren de 
kopers vrij in het al dan niet zelf uitvoeren van de afwerking.”

Jury wenste voortzetting
De jury van de prijs noemde het een procesinnovatie die navolging 
verdient. Uit het juryrapport: ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
in de bestaande sociale woningbouw en een daaruit voortkomende 
uitdaging voor het ontwerpproces zijn hier zeer succesvol beetgepakt, 
met als doel om zoveel verschillende opdrachtgevers in een gegeven 
bouwblok qua wonen datgene te geven dat zij wensen. Immers al 
deze nieuwe bewoner-eigenaars lopen een waarderisico op hun 

Een van de winnaars van de laatste Nationale Renovatieprijs in 2009, die sinds 2011 

NRP Gulden Feniks heet, was het Wallisblok in Spangen. In dit project stond niet de 

technische, maar de sociale en procesinnovatie centraal. Reden om met architect Ineke 

Hulshof te praten over hoe het winnende project een geheel nieuw tijdperk inluidde van 

collectief particulier opdrachtgeverschap bij renovatie, ook wel kluswoningen genaamd. 

En welk toekomstperspectief dit concept heeft.

Tekst Josine Crone
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investeringen. Het resultaat moet goed zijn, en is een belangrijke impuls 
voor de wijk: “kijk, zo kan het ook en wij wonen graag in deze wijk”. Het 
werken met CPO, in dit geval voor 39 opdrachtgevers, vraagt veel van 
het groepsproces voor het geheel en van de individuele benadering 
van elk huishouden. De uitstraling van het blok in de buurt, waar het 
nog altijd expliciet deel van uitmaakt, is groot. Het project is meer dan 
een voorbeeldproject. De jury hoopt dat het de trend zet voor een veel 
bredere aanpak van WWI-wijken met gentrification, de opwaardering van 
een buurt op sociaal, cultureel en economisch gebied, als motor.’

Navolging
Die navolging is er gekomen. Inmiddels zijn er projecten door het hele 
land, onder andere in Amsterdam, Den Bosch, Arnhem, Deventer en 
Den Haag. Dat betreft zowel individuele als collectieve projecten. De 
gemeente Rotterdam heeft na het Wallisblok aan Hulshof architecten en 
adviseur Urbannerdam gevraagd om programma’s van eisen te maken 
voor collectief en individueel opdrachtgeverschap bij klushuizen. Dat 
betreft zowel de techniek als het proces.  Deze programma’s bewijzen 
hun nut bij nieuwe projecten. 

Bij klushuizen denken nog veel mensen aan een (bijna) gratis pand, 
dat verplicht gerenoveerd moet worden. Na het Wallisblok zijn echter 
nauwelijks meer projecten om niet verkocht. Wel is het verplicht 
renoveren volgens een minimaal programma van eisen een essentieel 
onderdeel van klushuizen gebleven. De verkoopprijs wordt gebaseerd 
op de marktwaarde na renovatie, minus de stichtingskosten van het 
verplichte renovatieprogramma. De residuele waarde dus. Daardoor 
ontstaat een goede waardecase voor de koper en de financier. 

Korting op marktwaarde mogelijk
“Bij een project van Brabant Wonen in Den Bosch hebben leek de 
residuele waardeberekening niet te gaan werken omdat corporaties 

hun bezit niet te goedkoop mogen verkopen. Ze mogen maar tien 
procent van de marktwaarde afwijken”, vertelt Hulshof. “Via het 
Expertteam Eigenbouw hebben we dit besproken op het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Dat heeft geleid tot een amendement op 
de verkoopregeling. Als je duidelijk omschrijft wat de koper verplicht 
investeert in het renovatieprogramma, dan mag de woning verkocht 
worden voor de marktwaarde minus de investering. Dat moet met een 
accountantsverklaring worden onderbouwd. Veel corporaties kennen 
deze regeling uit 2012 niet en zijn nog huiverig voor verkoop tegen de 
residuele waarde, maar het is een erg interessante regeling voor ze.”

Want de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad loopt nog 
achter, terwijl er best particulieren zijn die een woning willen renoveren.  
Een ingrijpende renovatie lukt alleen als de woning leegstaat en van 
eigenaar verandert. Dat is het natuurlijke moment. Financiering van 
een bank krijg je alleen als je de waardecase kunt aantonen met een 
renovatieplan. Voor corporaties is hier een belangrijke rol weggelegd 
om dit mogelijk te maken, met een renovatieprogramma en begeleiding. 
Bovendien hebben zij veel bezit in wijken die aan verbetering toe zijn 
en zorgen particuliere woningeigenaren vaak voor een economische en 
sociale impuls in de wijk. 

Collectief heeft meer toekomst
“Bij een collectieve ontwikkeling zijn betere voorwaarden mogelijk dan 
bij een individuele renovatie”, vindt Hulshof. Het gezamenlijk inhuren 
van een architect en aannemer, maar ook het gezamenlijk kunnen 
onderhandelen met de gemeente en banken voor financiering was bij het 
Wallisblok een van de succesfactoren. Daarnaast genoten de kopers veel 
vrijheid om er hun eigen huis van te maken, zoals in het voorbeeld van 
de interieurbouwer die een geheel gegoten badkamer heeft gemaakt. 
Ook voordelig was dat de kopers geen overdrachtsbelasting betaalden 
door de oprichting van een WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM). Het 
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Wallisblok heeft zodoende vele deuren geopend. De urgentie en de 
omvang van het project werkte en heeft de kluswoning als concept op de 
kaart gezet.

Koop of huur
Van oudsher worden kluswoningen te koop aangeboden, maar Hulshof 
heeft ook ervaring met kluswoningen in de huur. “Voor Vestia hebben wij 
klushuizen gemaakt in Afrikaanderwijk. Deze panden waren door Vestia 
eigenlijk te duur aangekocht en zijn daarom niet te koop gezet. Het casco 
is opgeknapt en huurders kregen een klusbudget van € 10.000,- tot  
€ 20.000,- per woning om het binnenprogramma te realiseren. Door Mooi 
NL en het ROC erbij te betrekken was het haalbaar. De bewoners blijven 
de reguliere huur betalen. Dat biedt ze enorme vrijheid terwijl de risico’s 
voor Vestia beperkt zijn.‘’

Nieuwe opgave door leegstand
Na vele projecten met vooroorlogse kluswoningen is Hulshof ook actief  
in de verbouw van niet-woonpanden naar woningen, zoals het Junoblok 
in Den Haag. De lege kantoorkolos ligt aan de rand van de Binckhorst  
en wordt in 67 kavels verkocht. Behalve eigenaar-bewoners komen hier 
ook commerciële ontwikkelaars op af, die meerdere kavels verbouwen  
tot kleine huurwoningen. En dat is naar haar mening niet meer als 
klusproject aan te merken. Het doel betaalbare woningen voor 
eigenbouw mogelijk te maken, wordt daardoor in dit project maar 
gedeeltelijk gerealiseerd, maar de gemeente Den Haag staat het onder 
bepaalde voorwaarden toe.

Ook in wederopbouwflats ziet zij nog veel mogelijkheden voor 
kluswoningen. “De genomineerde Klarenstraat in Amsterdam is daar 
een voorbeeld van. De naoorlogse voorraad is vooral in handen van 
corporaties en de kwaliteit is vaak onvoldoende. De flatwoningen zijn 
over het algemeen klein en slecht ingedeeld, maar laten zich goed 

samenvoegen, zowel verticaal als horizontaal. Dat is bij uitstek een 
mogelijkheid om er kluswoningen voor particulieren van te maken, 
waarmee ook de wijk een positieve impuls krijgt.”

Garantieregeling kan beter
Een knelpunt waar Hulshof in de praktijk tegenaan loopt, is de 
Woningborg garantie. Voor banken en de kopers geeft Woningborg de 
zekerheid dat het project wordt afgebouwd en dat aan een pakket van 
bouwtechnische eisen wordt voldaan, dat hoger ligt dan het Bouwbesluit 
2012 eist. Woningborg wil namelijk minimaal nieuwbouwkwaliteit. 
Ook Hulshof is van mening dat het Bouwbesluit 2012 voor verbouw 
te minimaal is: “Je moet kopers tegen zichzelf beschermen, want het 
is helemaal geen probleem om aan de thermische en geluidseisen 
van nieuwbouw te voldoen, terwijl dat een geweldige meerwaarde 
en wooncomfort oplevert.” Maar Woningborg gaat soms te ver naar 
haar mening. Zeker als het gaat om monumentale gebouwen waar de 
historische detaillering van belang is. “We hebben nu een school in 
de stijl van de Bossche school, met kozijnen in het vlak van de gevel. 
Woningborg eist hier een moderne waterslag, maar die past hier niet en 
wordt ook niet door de welstandscommissie geaccepteerd. Over zo’n 
punt moet je dan uitgebreid onderhandelen.”

Het zou voor kluswoningen, maar ook voor andere transformaties, 
dan ook een verbetering kunnen zijn als er een alternatief komt voor 
Woningborg dat echt is toegesneden op renovatie en transformatie van 
de bestaande voorraad en rekening houdt met de (on)mogelijkheden van 
verbouw. 

Buitenlandse interesse
De interesse in kluswoningen beperkt zich niet tot Nederland. Ook over 
de grenzen is veel belangstelling voor kluswoningen. “In Engeland zijn 
veel transformatieprojecten van leegstaand vastgoed, en bestaat zelfs 
subsidie voor transformeren”, weet Hulshof. “Leegstandsbeheerders zijn 
er, net als in Nederland, zeer actief mee bezig. Laatst werd ik gevraagd 
om in de omgeving van de Docklands te kijken naar verloederde 
wederopbouwijken zoals de Robin Hood Gardens. Architectonisch is 
het een interessant complex vanwege de vernieuwende opzet en de 
brutalistische stijl, maar in sociaal opzicht is het een achterstandswijk 
en de wijk ligt ook compleet geïsoleerd. Dan moet je dus de hele 
omgeving veranderen. Daarbij zouden klushuizen voor jongeren best 
kunnen passen, maar dit is een opgave van een andere schaal.” Net als 
in Nederland vaak het geval is, ligt hier de sleutel tot de juiste aanpak in 
handen van de corporatie.
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Lessen uit Wallisblok:
•  org voor volstrekte duidelijkheid over stichtingskosten voor de 

aspirant-kopers op basis van een verplicht renovatieprogramma.
•  Werk met de kopers het ontwerp uit voor het gezamenlijke 

cascoherstel en de meer- en minderwerken.
•  Let goed op het kwaliteitsniveau en bied voor duurzaamheid en 

energiezuinigheid een hoger niveau aan dan Bouwbesluit 2012 voor 
verbouw eist.

•  org ook bij individuele klushuizen dat kopers een beroep kunnen 
doen op een architect, door dit in de aanbieding van het pand mee te 
nemen.

•  Zoek samenwerking met de gemeente voor de vergunningverlening 
en eventuele subsidies voor (funderings)herstel.

•  Zorg voor een overtuigende waardecase voor de nanciering door 
banken.

•  Laat de corporatie (als zij de eigenaar is) gebruik maken van 
de regeling voor verlaging van de verkoopwaarde onder de 
marktwaarde (residuele berekening).

•  Richt zo nodig een WOM op in verband met het vermijden van 
overdrachtsbelasting.
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BARBARASCHOOL 
(AMSTERDAM)

LOW BUDGET, 
HIGH IMPACT

De extra prijs Low Budget, High Impact wordt  
uitgereikt aan een project dat met een relatief 

lage investering een groots effect heeft bereikt.  
De jury selecteert uit álle inzendingen in de  

categorieën Gebiedstransformatie,  
Transformatie en Renovatie de  

winnaar van deze prijs.
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BARBARASCHOOL

De Barbaraschool zit in een mooi neoclassicistisch kloostergebouw uit 1888 aan het 

Eikenplein in Amsterdam-Oost. Het interieur stamt uit de jaren ’80 en was er beroerd 

aan toe. Met weinig financiële middelen en een wankel toekomstperspectief, kon het 

schoolbestuur moeilijk renovatieplannen maken. Daarom bundelden ouders hun krachten 

en begonnen zelf aan een opknapbeurt. Volgens de jury een excellent voorbeeld van wat 

de participatiemaatschappij vermag. Slimme ingrepen die een verloederd gebouw nieuw 

cachet geven en de onderwijskwaliteit verbeteren. Dat zijn de ingrediënten om iets unieks 

te behouden en maken van de Barbaraschool de meer dan terechte winnaar  

Low Budget, High Impact.

Doe-het-zelf-ouders maken het verschil
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Onder de naam ‘PimpMySchool’ werden 
drukbezochte klusdagen georganiseerd. 
Dit onverwachte initiatief werd enthousiast 
ontvangen door de directie en het school-
bestuur. Uiteindelijk stelde het bestuur een 
klein budget ter beschikking om een begin 
te maken met de dringend noodzakelijke 
renovatie van de entree van de school. De 
donkere en sto�ge entree moest worden 
omgetoverd in een opgeruimde, sfeervolle 
ruimte die de kinderen, leerkrachten en 
bezoekers op aangename wijze welkom heet. 
Het ouderinitiatief verzamelde in opdracht van 
het schoolbestuur zelf bedrijven die aan het 
renovatieproject wilden meewerken. Samen 
met de kinderen, docenten en ouders werd 
een creatief renovatieplan ontwikkeld. Het 
project begon op school echt te leven. Vol 
enthousiasme werd er uitgekeken naar de start 
van de werkzaamheden. 

Navolgenswaardig
Wat initiatieven als de Barbaraschool volgens 
de jury aantonen, is dat veel van de instituten 
die zich druk zouden moeten maken om 
onderwijs te veel bezig zijn met elkaar en 
daardoor de basics niet scherp meer zien. 
Gelukkig zien ouders die wel en komen ze op 
voor het belang van een buurtschool. Als de 
jury de zaken op een rij zet, is de volgorde: 
energie bij ouders = overtuigingskracht 
(buurtschool moet blijven!) = samen dingen 
doen = samen klussen = aantonen dat het 
wel degelijk kan. Het lijdt volgens de jury 
geen twijfel dat we het hier hebben over een 

navolgenswaardig voorbeeld van Low Budget, 
High Impact.

Stapsgewijze aanpak
Voor de uitvoering is een bouwteam samen-
gesteld met bedrijven uit de buurt en uit eigen 
netwerk, die bereid waren om zonder groot 
financieel voordeel mee te werken. Om de 
kosten te spreiden, werd het renovatieplan 
in stukken geknipt voor een stapsgewijze 
uitvoering. Zo was het voor het schoolbestuur 
mogelijk om met een relatief kleine investering 
te beginnen aan de noodzakelijke renovatie. 
Allereerst de entree en daarop volgde snel 
de centrale hal en een opknapbeurt voor de 
monumentale gevel. Op dit moment worden 
de gang en toiletten van de kleuterlokalen en 
het eerste leslokaal aangepakt. De reacties 
van alle betrokkenen zijn overweldigend. Het 
schoolbestuur heeft dan ook de intentie om het 
stappenplan voort te zetten.

Eenvoudige middelen
De renovatie van de oude kloosterschool is 
ingrijpend, maar met eenvoudige middelen 
aangepakt. De kwaliteit van het monumentale 
pand wordt zo weer zichtbaar en in het 
rustige interieur blijft bewust ruimte voor 
toevoegingen door de leerlingen. Lichtgrijze 
linoleumvloeren, witte wanden en plafonds 
zorgen in combinatie met enkele kleuraccenten 
en goede, energiezuinige verlichting voor een 
prettige leeromgeving. Op de enorme zolder 
van de school zijn bovendien ware schatten uit 
het verleden gevonden. De oude prenten van 

de bouwtekeningen uit 1888 hangen nu ingelijst 
(als kopie) in de entreehal. Het mooie, oude 
schoolmeubilair kan nog prima dienstdoen voor 
wachtende ouders en in de conciërgekamer. De 
afgekeurde, houten kast uit het gymnastieklokaal 
is door de timmermannen omgebouwd tot 
zitbank en staat nu stoer op wielen in de centrale 
hal. Creatief met klein budget!

Positief effect 
De ongewone aanpak van het ouderinitiatief 
trok ook de aandacht van de gemeente. 
Stadsdeel Oost ondersteunt het project en 
prijst de inspirerende samenwerking en de 
sociale cohesie die het ‘doe het zelf’ initiatief 
teweeg heeft gebracht op school en in de 
buurt. De verbouwing heeft een positief e�ect 
op alle betrokkenen en in het bijzonder op de 
leerkrachten en leerlingen. De voltooiing van 
de eerste fase van de renovatie is afgelopen 
zomer tegelijk met het 125-jarige bestaan van 
de oude kloosterschool groots gevierd met een 
druk bezocht buurtfeest op het Eikenplein.

Inzender: Network of Architects & Planners 
(NAP)
Mede-inzenders: Stichting KBA Nieuw-West, 
Bouwpartners Amsterdam, PimpMySchool, 
Van Eden Bouwconstructies, Normakoestiek, 
Projectvloeren Nederland, Timmerbedrijf 
Heins, Van Dijk en Partners, Reuven Vof

De nieuwe, lichte entree verwelkomt leerlingen, ouders en leerkrachten.De oude entree was dringend aan renovatie toe.
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1. De Barbaraschool is een ‘schoolvoorbeeld’ 
van hoe bevlogen ouders zich opwerpen om 
de onvervangbare kwaliteit van een buurt niet 
teloor te laten gaan. 2. Op zolder lagen tal van 
‘schatten’ die nu de klaslokalen sieren. 3. Het 
verleden als katholiek klooster is nog overal terug 
te vinden. 4. Ouders namen zelf het initiatief 
en 4 brachten iets moois tot stand (op de foto: 
Thomas Bernhardt).

3

4

1

2
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Bestemming: tijdelijk
Leegstaande panden zijn een doorn in ieders oog: van de eigenaar, van omwonenden en van 

passanten. Een nieuwe invulling laat soms langer dan gewenst op zich wachten. Tijdelijke 

bestemming of pop-ups kunnen uitkomst bieden; ze schieten in elk geval als paddenstoelen 

uit de grond. Maar wat werkt wel en juist niet? En: hoe tijdelijk is tijdelijk eigenlijk? Vier 

portretten van lokale change makers, die hun vak maakten van tijdelijkheid.

MAASTRICHT-LAB 
Maastricht

‘We moeten vastgoed waarderen op 
maatschappelijke waarde’

“Er wordt niet tot weinig gebouwd. En 
ontwikkelaars zijn niet allemaal even bereid 
iets nieuws te proberen. Aan Maastricht 
kleeft het imago van ‘sjiek en sjoen’, terwijl er 
ruimte is voor een nieuwe invulling. Ook in de 
binnenstad is er redelijk wat leegstand. Het 
Maastricht-LAB is opgericht met als doel te 
experimenteren. We inventariseren leegstand 
en fungeren als verbinders en aanjagers om 
projecten gerealiseerd te krijgen. Maar het is 
hard knokken om te laten zien dat het anders 
moet.” 

Carola Janssen (42) is extern adviseur van 
Maastricht-LAB. “De wil is er wel, maar steeds 
met een scope van één a twee jaar. We zitten 
als stad, maar ook als land aan het begin van 
de transitiefase en die duurt nog wel tien jaar. 
Voor ambtenaren is dat soms lastig, want die 

denken in termijnen van vier jaar. Dat kun je 
ze niet verwijten, maar het is wel nodig om 
verder vooruit te durven denken. Overheden en 
ontwikkelaars moeten wat dat betreft nog wel 
wat schroom overwinnen. Het zou mooi zijn als 
we met Maastricht-LAB kunnen laten zien dat 
het werkt en dat daardoor het beleid verandert. 
Er zijn genoeg mensen met ideeën; die moet je 
loslaten om het bewijs te kunnen leveren dat 
het kan slagen.” 

Mooie business case
“We moeten er naartoe in Nederland 
dat we vastgoed niet primair waarderen 
op de economische waarde, maar op 
maatschappelijke, toegevoegde waarde. Dat 
zie ik nog niet op heel veel plekken. Wat je wel 
al vaker ziet, is dat als je de creatieve helden 
in een gebied aan elkaar koppelt, je vaak een 
heel mooie business case krijgt. Ik heb jaren in 
Berlijn gewerkt, wat een soort Walhalla is op dit 
gebied, met een heel creatieve onderstroom 
die de stad kleurt. Toch is Nederland weer 
koploper; voor de rest van Duitsland geldt dat 
niet.” 

‘Het gaat allang niet meer om een 
dertiende maand’

“Voor Het Nieuwe Denken hebben we een 
lange adem nodig. Het gaat mensen allang 
niet meer om die leaseauto of een dertiende 
maand.. Hou toch op! Wat voor betekenis 
heeft dat nou? Maar sommige bankiers zitten 
nog zo vastgeroest in het oude denken. Die 
denken bij tijdelijke bestemming aan krakers 
en wanbetalers en aan ‘hoe krijg ik die mensen 
er ooit weer uit’. Vroeger had iedereen zijn 
eigen rol en mocht je beurt voor beurt je zegje 
doen. Die tijd is echt klaar. Hup, met z’n allen 
tegelijk aan tafel en aan de slag, is het devies! 
Het liefst zou ik in een oude Volkswagenbus 
heel Nederland afrijden en met een crashteam 
steden aandoen. Ter plekke met elkaar de 
oplossing bedenken en direct iets doen. Het 
moet maatschappijbreed doordringen dat 
het anders moet. Er is nog heel veel werk te 
verzetten, dus we doen voort.”

maastrichtlab.nl

TIPS VAN CAROLA
1.  Leefconcepten in plaats van single use 

(kantoren, wonen, retail, etc). Concepten 
waarin geleefd wordt (lees: 24/7) hebben 
de toekomst.

2.  (Mede)-gebruiken in plaats van verhuren 
aan één partij.

3. Uitproberen door middel van pop-up.
4.  Integreer alle leeftijden in je 

ontwikkeling.
5. Overtuig door te doen!
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RUIMTE IN STAD
Groningen

‘Het begint niet met een business 
case, maar met een droom’

“RUIMTE in STAD is een platform voor iedereen 
die ruimte zoekt of ruimte over heeft in 
Groningen. Ook degenen die rondlopen met 
een goed idee, maar andere ruimtezoekers 
nodig hebt om dit te realiseren, vind elkaar via 
dit platform. We zijn in 2013 begonnen, ook het 
jaar van festival Let’s Gro; een ‘inspiratiefestival’ 
met als thema: de toekomst van de stad. Een 
jaar later lieten we tijdens Let’s Gro de eerste 
geslaagde matches zien.” 

Maartje ter Veen (37) begon drie jaar geleden 
met MAAK050, de sociaal duurzame kaart 
van Groningen: ‘op zoek naar de sociale laag 
en zelforganiserende kracht in Groningen’. 
Al snel vroeg de gemeente Groningen haar 
ook de leegstand in Groningen op de kaart te 
zetten met als doel hier kansrijke bottom-up 
initiatieven aan te koppelen: RUIMTE in STAD 
was geboren. “We wilden in eerste instantie alle 
leegstand in kaart gaan brengen, maar merkten 
dat het ingewikkeld is om andere eigenaren 
van panden dan de gemeente aan te laten 
haken. Tot nu toe lukt dat nauwelijks, dus wordt 
op het platform nu vooral leegstaand bezit van 
de gemeente aangeboden. Andere partijen 
lijken niet direct de meerwaarde te zien van 
een tijdelijke invulling van hun pand. Ook aan 

de initiatiefnemerskant zijn er soms verkeerde 
verwachtingen. RUIMTE in STAD gaat niet over 
het ‘gratis weggeven of beschikbaar stellen 
van panden’. De ruimtes die tijdelijk gebruikt 
kunnen worden, zijn hooguit een ondersteuning 
bij het verder professionaliseren van een 
startende partij.”

In beweging
“Als je partijen bij elkaar zet, kan er vaak 
opeens veel meer. Daarom denk ik dat we 
de insteek van RUIMTE in STAD wat moeten 
aanpassen. Want het initiëren van projecten 
in bijvoorbeeld leegstaande scholen, doe je 
niet alleen. De gemeente denkt mee, maar 
overheid blijft toch een grote, vaak logge 
organisatie en dat is lastig. Je kan ontzettend 
veel doen, als je wilt, maar dan moet er wel 
wat beweging in komen. We hebben eind vorig 
jaar met veel partijen gesproken en gevraagd 
hoe zij vinden dat het verder moet. We zoeken 
andere ingangen, om RUIMTE in STAD door 
te kunnen ontwikkelen. Ik denk dat het een 
Makelpunt moet worden, wijkgericht en gericht 
op het e�ectiever gebruiken van ruimte. Dus 
niet alleen pure leegstand, maar ook tijdelijke 
leegstand van bijvoorbeeld buurthuizen.”

‘We kunnen meer teruggeven dan 
alleen bezetting van een pand’

“Het is tijd voor de volgende stap. Er moet nu 
op wijkniveau beweging in RUIMTE in STAD 
komen: we moeten zorgen dat we in de wijken 

zelf mensen aangehaakt krijgen. Zodat het 
platform ook echt van de mensen zelf wordt 
en we sneller kunnen gaan schakelen. Dat is 
nodig en de plekken worden er ook echt beter 
van. Ik geloof er heel erg in dat er nog iets 
méér kan, dat we meer kunnen teruggeven dan 
alleen ‘bezetting’ van een pand. Op RUIMTE in 
STAD maak ik nu meer ruimte voor concrete 
projecten in samenwerking met anderen, om 
zo de nadruk te leggen op wat kan. Zo hadden 
we in eind vorig jaar een pop-up store in 
samenwerking met de ECO Pop-up Store en 
zijn we nu met Platform GRAS bezig met Pitch: 
een project waarmee leegstaande panden een 
nieuwe tijdelijke invulling krijgen.” 
 
“Ook voor gemeenten zit er meer in tijdelijke 
invulling. Er zijn zoveel winstpunten, dat het 
heel logisch is om je als gemeente daarvoor 
sterk te maken; denk alleen al aan sociale 
cohesie, economische groei en lee¯aarheid 
van wijken. Voor beleggers ligt dat vaak anders, 
is het meer een ver-van-hun-bed-show. Ze 
hebben zelf weinig last van de leegstand en 
voelen minder urgentie.”

Durf te delen
“Het begint niet met een business case, maar 
met een idee. Toch moet daar vervolgens wel 
een business case uitkomen. Dromen is goed, 
maar daarna moet je er stevig voor gaan staan. 
Je moet wel iets dóen. Mijn beste tip is: wees 
open over de droom. Niet bang zijn dat anderen 
ermee aan de haal gaan: zelf ben je authentiek 
en uniek genoeg. Als je durft te delen, dan 
wordt je netwerk vanzelf steviger en de kans 
dat het slaagt steeds groter. Let wel: dat zijn 
niet altijd leuke gesprekken. Mensen gaan ook 
gaten schieten in je plannen en kritische vragen 
stellen. Maar juist dáár leer je van en dat maakt 
je verhaal sterk en rond. Jij moet de boel in 
beweging brengen en laten stromen.” 

ruimteinstad.nl
maak050.nl
pitchgroningen.nl

TIPS VAN MAARTJE
1. Durf te dromen!
2. Wees spraakzaam over je dromen.
3. Durf te luisteren, ook als dat pijn doet.
4. Ga door en zoek medestanders.
5.  Blijf jezelf, verander niet jezelf, maar wel 

je strategie, als dat nodig is.
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HONIGCOMPLEX
Nijmegen

‘Wij werken liever niet met 
subsidie, want dat is niet erg 

duurzaam’

Teun van Tee�elen (25) regelt vanuit zijn bedrijf 
Van Tee
elen, De Haan sinds een jaar het 
beheer van het Honigcomplex in Nijmegen. “Ik 
raakte na mijn studie Bouwkunde in Arnhem via 
een leerwerktraject van Lenteveld betrokken 
bij het Honigcomplex. Daar onderzocht ik hoe 
je dit complex kon indelen, hoe de routing 
moest worden, wat voor bedrijven zich hier 
konden vestigen en hoe je het in de markt 
gaat zetten. Er is hier een tijdelijk afwijkend 
bestemmingsplan, maar ook wij moeten ons 
aan regels houden.”

‘Zo kunnen wij het ook? Je bent 
welkom!’

De voormalige Honigfabriek is tot en met 2021 
beschikbaar als nieuwe hotspot in de Waalstad, 
waar verschillende sporten, ondernemers, 
kunst, cultuur en evenementen samengaan. 
Het is met 33.000 vierkante meter het grootste 
complex in het Waalfront. “Aan onderhoud 
zou je heel wat kunnen doen, maar wij pakken 
alleen de acute zaken aan. Enerzijds omdat 
het uiteindelijk toch op de slooplijst staat, 
anderzijds is er voor huurders de mogelijkheid 
er een eigen invulling aan te geven. Die 
investering kunnen ze afstrepen tegen de 
hogere huur die ze elders zouden betalen. 
Het is steeds puzzelen hoe de volgende stap 
eruit gaat zien. Als we het niet toetsen aan het 
Bouwbesluit, waar dan wel aan? Waar mogen 
we wel en niet van afwijken? Natuurlijk horen 
we soms negatieve geluiden van andere 
ondernemers uit de stad: ‘zo kunnen wij het 
ook’. Mijn antwoord is dan: kom ook hier of 
laat het hier gewoon slagen of mislukken. Het 
interessante is, als je juist regels gaat bedenken 
voor ‘goede gebouwen’, wat ontstaat er dan?” 

Het Honigcomplex won in 2014 de Leeg Award, 
vanwege de budgetneutrale benadering en 
‘het tijdelijke gebruiken voor een permanente 
insteek’. Sinds november vorig jaar heeft ook 
woningcorporatie Talis haar intrek genomen 
op de plek waar zij woningen gaat realiseren. 
“Zij laten zien dat ze durven te experimenteren 
en gaan bewust zitten op de plek waar het 
gebeurt. Bij ondernemershub Smeltkroes 

zie je heel veel creatieve maakindustrie. 
Het is interessant dat de energie voor 
gebiedsontwikkeling hier vanuit zowel een 
traditionele partij als de corporatie als vanuit 
nieuwe ondernemers komt.” 

Goede zaken 
Restaurant Meesterproef, brouwerij Oersoep, 
het Dutch Bicycle Center, de Bazaar en 
nog ruim 25 andere ondernemingen – 
klein en groot – doen goede zaken op 
het Honigcomplex. Daar komen nog eens 
de ongeveer honderd ondernemers in 
Smeltkroes bij. “Er was al snel een wachtrij met 
gegadigden. Kwartiermaker Arie-Willem Bijl 
bewaakt de nodige cohesie en samenhang, 
zodat de initiatieven elkaar versterken in plaats 
van beconcurreren. Als een ondernemer bij 
ons wil huren, vragen we dan ook altijd eerst 
om een concreet business plan: heb je een 
interessant concept en is het levensvatbaar 
en haalbaar om dat hier op poten te zetten? 
Daarna kan het snel gaan: de meesten 
konden dankzij de gedoogbeschikking van de 
gemeente binnen een maand met hun ruimte 
aan de slag.”

“Er gaan al stemmen op voor het behouden 
van het Honigcomplex. Ondertussen gaat het 
Ontwikkelbedrijf Waalfront gewoon door met 
bouwen. We hebben hier levendigheid en 
meerwaarde gecreëerd en natuurlijk zou het 
mooi zijn als we die voor deze plek kunnen 
behouden en uitbouwen. Het is juist ook 
interessant om te onderzoeken hoe we kunnen 
bestemmen in de huidige plannen. Er zijn al 
wethouders die zich uitspreken voor behoud 
van het Honigcomplex. In plaats van verkopen, 
vind ik het ook veel interessanter om naar 
nieuwe mogelijkheden te kijken. Liever niet met 
subsidie, want dat is nog steeds niet duurzaam. 
We willen onze budgetneutrale aanpak nu juist 
houden, daar zijn we heel trots op. Ik durf zelfs 
te zeggen dat we daarin in Nederland uniek 
zijn. Maar het moet zich wel nog bewijzen.”

honigcomplex.nl

TIPS VAN TEUN
1. Hotspot het Honigcomplex natuurlijk
 honigcomplex.nl
2. Creatieve hotspot De Ceuvel
 deceuvel.nl
3. Het Rotterdamse Maakkwartier ZoHo
 zohorotterdam.nl
4. Broedplaats Vechtclub XL in Utrecht  
 Overvecht
 vechtclubxl.nl
5. Creatieve wijk Coehoorn Centraal
 coehoorncentraal.nl
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THE POP-UP CLUB 
Amsterdam

‘Een pop-up store is een fysieke 
advertentie’

“Twee jaar geleden werkte ik bij een 
particuliere vastgoedbelegger. In de wekelijkse 
vergaderingen kwam standaard de vraag 
voorbij ‘iemand nog bezichtigingen voor de 
winkelpanden?’. Het antwoord was meestal 
nee. Daar kom je dus niet verder mee. Er is 
zoveel leegstand en antikraak is een prima 
oplossing, maar voor een winkelpand te mager. 
Ik was benieuwd of er een bedrijf was die de 
combinatie biedt: een tijdelijke invulling waar 
de eigenaar van het winkelpand ook echt iets 
aan heeft. Toen dat er in Amsterdam niet bleek 
te zijn, zag ik een gat in de markt. Ik begon 
voor mezelf, vanuit de vraag: hebben pop-ups 
toegevoegde waarde in een winkelstraat? Ik 
wist al snel dat ik me hier volledig op wilde 
richten. Mijn toenmalige werkgever was ook 
enthousiast en werd meteen opdrachtgever.” 

Manna Stegeman (36) is oprichtster van de The 
Pop-Up Club en Pop-Up Makelaar. “De Pop-Up 
Club richt zich op de consument en verzamelt de 
leukste pop-up stores: zo weet je welk merk een 
pop-up store opent en voor hoe lang. Als Pop-
Up makelaar richt ik me op de zakelijke markt 
en bemiddel ik in de vraag naar en het aanbod 
van pop-up stores. Het eerste waar ik tegenaan 
liep, was dat de vastgoedkant nog niet meeging 
met de innovatie. Dat bleek vooral een juridische 
achtergrond te hebben, waardoor ik de termijn 
heb beperkt tot drie maanden. En dat klopt voor 
mijn gevoel ook: als je langer dan drie maanden 
wilt huren, is het geen pop-up meer.”

Mogelijkheden (laten) zien
“Ik ben met veel partijen gaan praten en 
werd verrast door de grote vraag. Wat me 
heel blij maakt, is de creativiteit. Ik liep wel 
eens een pand binnen waarvan ik dacht ‘als 
je híer iets van moet maken…’, maar waar een 
geïnteresseerde kandidaat meteen uitriep: 
‘Hier zie ik superveel mogelijkheden!’. Wat 
je ziet, is dat een winkelpand direct meer 
karakter krijgt als het wordt ingevuld. Daar 
wordt iedereen enthousiast van: bezoekers, 
initiatiefnemers en de eigenaar van het pand. 
Als je in plaats van passief af te wachten zelf 
actief aan de slag gaat met je pand, dan zien 
anderen vanzelf meer mogelijkheden in jouw 
pand. Ook potentiële  vaste huurders. Maar ook 

andere winkeliers in de straat, omwonenden 
en passanten zijn blij, want die kijken niet meer 
tegen een donker, gapend gat aan.” 

‘Pop-ups are here to stay’

“De bereidheid tot samenwerken is groot. 
Soms koppel ik meerdere kandidaten en ook 
de winkelstraatmanagers denken graag mee. 
Iedereen is nog zijn eigen idee van wat een 
pop-up kan betekenen aan het ontwikkelen 
en dat is juist goed en leuk. De kandidaten 
zijn heel divers: van kleine starters tot grote 
merken. Een pop-up store zie ik als een fysieke 
advertentie: een plek waar bijvoorbeeld een 
online shop bezoekers oÈine zijn producten 
kan laten ervaren. Of die een ondernemer de 
kans biedt op een A-locatie iets bijzonders te 
doen en een ander publiek te trekken dan ze 
met hun eigen winkel doen, bijvoorbeeld. Ik 
haal mijn inspiratie overal vandaan. Londen 
en Berlijn zijn natuurlijk voorlopers, maar er 
zijn zóveel voorbeelden van hoe klein of groot 
pop-ups kunnen zijn. Het aanbod pop-up 
stores op dit moment is de  Van Baerlestraat, 
de Utrechtsestraat en de Utrechtsedwarsstraat. 
Hierin zitten nu de pop-up stores van 
Carmen West, My Oh My en Scotch & Soda 
Collectables.”

Concept van de toekomst
“Pop-ups are here to stay. Als je het mij vraagt 
zal het concept pop-up zich alleen maar verder 
ontwikkelen en zo een vaste plek krijgen in 
winkelstraten en -centra. Winkeliers opereren 
steeds minder vanuit hun eigen eilandje, maar 
trekken vaker gezamenlijk op, bijvoorbeeld 
voor marketing- en PR-doeleinden. Verrassende 
elementen in een winkelstraat zijn voor de 
hele omgeving goed. Ik zie het als een soort 
Facebook-tijdlijn, waarop je volgt wat je vaste 
vrienden en organisaties die je graag volgt 
doen, maar waar je ook graag geregeld iets ziet 
opduiken wat je niet had verwacht.” 

the-pop-up-club.nl
pop-upmakelaar.nl

TIPS VAN MANNA 
1. Carmen West  
 carmenwestfashion.com
2. My Oh My
 myohmy.nl
3. Omoda 
  https://www.youtube.com/

watch?v=IFlOtMd8r9c 
4. Marc Jacobs
 youtube.com/watch?v=55nTqccnFFM
5. De Pieperboetiek en De Melksalon
 facebook.com/Pieperboetiek
 facebook.com/pages/De-Melksalon
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VOORWAARDEN
De inzendingen voor de NRP Gulden Feniks 
2015 dienden aan de volgende voorwaarden te 
voldoen:

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

tussen januari 2014 en december 2014.
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.  H et 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.  B uiten 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

Gebiedstransformatie
1.  Het project ligt in Nederland en de 

indiener moet een initiërende rol hebben 
ingenomen bij de totstandkoming van de 
gebiedstransformatie en een bepalende 
inbreng hebben gehad bij het realiseren van 
het succesvolle resultaat.

2.  Voor het stadium waarin een project wordt 
ingediend, geldt dat er concrete resultaten of 
onderdelen zichtbaar moeten zijn en de kans 
op voltooiing in voldoende mate aannemelijk 
wordt gemaakt.

3.  Voor de omvang van de in te dienen 
projecten geldt een ondergrens: een ingreep 
in bestaand bebouwd gebied in combinatie 
met het publieke domein.

4.  Voor de bovengrens geldt geen fysieke 
grens, maar de voorwaarde dat het project 
een duidelijke en vanzelfsprekende 
samenhang vertoont, waardoor het als 
eenheid te bestempelen is.

5.  Er dient sprake te zijn van respectvolle 
behandeling van bestaande kwaliteiten. 
Dit kan zijn: behoud van een deel van de 
bebouwing, maar ook behoud van een 
historisch waardevol verkavelingpatroon, 
zulks naar het oordeel van de deskundige 
jury.

6.  Specifiek van belang voor deze categorie is 
de meerwaarde van de gebiedstransformatie 
in de zin van functionele, sociale, culturele en 
duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers 
van de 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

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.
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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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Dé prijs voor de bestaande gebouwde omgeving

Uniek aan NRP Gulden Feniks is het exclusieve karakter van de 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.

Een prijs om van te leren
NRP Gulden Feniks is een prijs om van te leren, onder andere door de inzendingen te analyseren op 
belangrijke aspecten en trends. De maatschappelijke opgave om de levensduur van de bestaande omgeving 
te verlengen en de gebouwen en gebieden te verduurzamen is immers enorm.
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COLOFONNRP GULDEN FENIKS

Is uw project een NRP Gulden Feniks waard?

Werkt u aan een project dat een excellent 
voorbeeld is van gebiedstransformatie, 
transformatie of renovatie? Zend dan tussen 
begin december 2015 en eind januari 2016 
in voor de volgende editie van NRP Gulden 

Feniks. Inspireer anderen en laat uw werk 
mogelijk bekronen met dé prijs voor de 
bestaande gebouwde omgeving! Kijk op 
nrpguldenfeniks.nl voor alle informatie en 
deelname.

NRP GULDEN FENIKS 2015 IS EEN 

UITGAVE VAN NRP
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