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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 rond de honderd 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 Forum
een eigen platform voor samenwerking. Vorig jaar is bovendien de eerste 
NRP Masterprijs uitgereikt. De kroon op het werk is en blijft NRP Gulden 
Feniks: dé prijs voor gebiedstransformatie, 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 (secretariaat).

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

NRP OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT
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Ieder jaar is het weer een heugelijk moment 
om als bestuur van NRP te zien tot welke 
prachtige projecten (gebieds-)transformaties 
en renovaties kunnen leiden. Hiermee wordt 
de toekomstpotentie van bestaand vastgoed 
onderschreven. NRP Gulden Feniks is dan 
ook dé prijs om hergebruik van de bestaande 
gebouwde omgeving te bevorderen en 
daarvan te leren.

Dit jaar zijn er 82 inzendingen binnengekomen 
waarbij is opgevallen dat het uitvoeringsniveau 
bijzonder hoog ligt. Inmiddels kan toch wel 
gesteld worden dat renovatie en transformatie 
een vanzelfsprekend en volwaardig onderdeel 
vormen van de bouwpraktijk in Nederland. 
Een branche waar een groeiende groep 
betrokkenen gezamenlijk kennis vertalen 
naar waardevolle projecten. Projecten 
die gebouwen, leefomgevingen en de 
maatschappij van nieuwe kwaliteit voorzien. 
Daarmee draagt de prijs ook dit jaar duidelijk bij 
aan de doelstelling van NRP:  het gezamenlijk 
bevorderen van duurzaam gebruik van 
de bestaande gebouwde omgeving door 
transformatie en renovatie. 

Kantooropgave
Wat dit jaar ook is opgevallen is het 
toenemende aantal inzendingen binnen 
het kantorenvastgoed. De economie trekt 
aan en bedrijven willen zich duidelijker 
profileren met hun huisvesting. Daar hoort 
een gemoderniseerd kantoorgebouw bij. De 
inzendingen laten zien dat er niet alleen wordt 
vernieuwd en gerenoveerd in de bestaande 
kantorenvoorraad. Er zijn ook nieuwe 
kantoorruimtes bij gekomen om te voldoen 
aan de veranderende wensen en eisen van 
Het Nieuwe Werken. Tevens is een trend van 
centralisatie waarneembaar. Het lijkt een direct 
resultaat van de groeiende economie. Maar 
daarmee zijn de problemen nog niet uit de 
wereld. De monofunctionele kantoorgebieden 
die in de jaren ‘80 en ‘90 verrezen aan de 
stadsranden staan grotendeels leeg. Deze 
gebieden worden als geheel niet opgepakt. 
Het vinden van een toekomstbestendige 
herontwikkeling van deze kantoorwijken vraagt 
om meer dan een dozijn transformatieplannen; 
het vraagt om een duidelijke gebiedsvisie voor 
stedelijke transformatie. Een grote opgave en 
uitdaging voor de markt.
Een andere uitdaging ligt bij de corporaties, 
die op het gebied van duurzaam renoveren 
van de bestaande voorraad en het vinden van 

oplossingen voor actuele maatschappelijke 
verschuivingen nog een hoop werk te verzetten 
hebben. Uit de inzendingen blijkt echter dat 
veel energie gestoken is in het opknappen 
van woningen en gevels, een belangrijke 
taak. Maar op het gebied van de grotere 
herbestemmingsvraagstukken blijven innovatieve 
ideeën en fysieke resultaten nog achter. 

Gedurfde stappen
Het belang van het flexibel herbestemmen 
heeft zich het afgelopen jaar nog te 
weinig laten zien in de inzendingen. Juist 
nu functie, gebruiker en technologie 
zich sneller ontwikkelen, vraagt de 
praktijk om vernieuwende inzichten in 
het toekomstbestendig renoveren en 
transformeren, waarbij het adaptief vermogen 
van het gebouw optimaal benut wordt.
De inzendingen voor NRP Gulden Feniks 
bewijzen echter dat er ook gedurfde 
stappen worden gezet op het gebied van 
herbestemmen, dat CPO’s zich steeds 
duidelijker manifesteren en dat uitmuntende 
renovatie- en transformatieprojecten zich niet 
uitsluitend in de groeikernen bevinden. Met 
NRP Gulden Feniks waardeert NRP alle inzet en 
resultaten die op dat gebied het afgelopen jaar 
zijn behaald.
Het stemt ons dan ook trots dat we dit jaar 
de NRP Gulden Feniks prijzen op eigen 
gelegenheid kunnen uitreiken in het bijzijn 
onze partners. Zij vormen een professioneel 
netwerk van rond de honderd bedrijven, dat 
zich gezamenlijk inzet om kwaliteit, innovatie 
en kennis op het gebied van transformatie en 
renovatie te ontwikkelen. Om dat netwerk te 
blijven versterken organiseerde NRP dit jaar 
voor het eerst de Nationale Renovatiedag, 
waarmee  een start gegeven is aan hopelijk een 
jaarlijks terugkerend hoogtepunt. 
Als bestuur willen we graag onze nadrukkelijke 
dank uitspreken aan de vakkundige jury, zonder 
wie deze jaargang  van NRP Gulden Feniks niet 
het succes zou zijn geweest dat het nu is. Hun 
kennis en liefde voor het duurzaam hergebruik 
van vastgoed draagt bij aan het integrale 
karakter van zowel NRP als de prijs. 

Het bestuur van NRP
Frank Ph. Bijdendijk
Rob van Wingerden
Roel van de Bilt
Ingrid de Boer
Hans de Jonge
Sander Dorleijn

Frank Ph. 
Bijdendijk
Voorzitter

Rob van Wingerden
Vicevoorzitter

Roel van de Bilt
Penningmeester

Ingrid de Boer
Bestuurslid

Hans de Jonge
Bestuurslid

Sander Dorleijn
Bestuurslid NRP Forum
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NIET HET LABEL, MAAR HET EFFECT TELT

De jury van NRP Gulden Feniks mocht zich 
dit jaar wederom verheugen in een mooie, 
rijke oogst aan ingezonden projecten. 
Daarbij viel opnieuw het belang van goed 
opdrachtgeverschap op, of die rol nu is 
toebedeeld aan de gebouweigenaar, een 
collectief, overheden of een gebruiker. 

Duurzaamheid staat wel regelmatig hoog op 
de agenda, maar het blijkt vaak een uitdaging 
om met de remmende werking van de daarmee 
gemoeide kosten uit te komen. Ook zie je 
sommige slimme, innovatieve ingrepen niet altijd 
terug in een label. Het is het e£ect dat telt, en zo 
heeft de jury de ingezonden projecten dan ook 
in ogenschouw genomen. 

Begrijpelijkerwijs loopt de hoeveelheid 
ingezonden projecten in de categorie 
Gebiedstransformatie iets terug; een logisch 
post-crisis e£ect. Het mooie daaraan is dat 

er  juist interessante andersoortige projecten 
worden ingestuurd, getuige de winnaar Fort bij 
Vechten in deze categorie. 

Op gebouwniveau zien we hoe monumentale 
objecten nog verder gesublimeerd worden en 
soms op verblu£ende wijze een nieuw elan 
krijgen. Aan de andere kant van het spectrum 
is het fantastisch dat gebouwen die zich van 
een stad hebben afgekeerd en een doorn in 
het oog zijn geworden, juist door transformatie 
of renovatie weer geliefd worden en het 
stadsbeeld op die plek terug tot leven brengen, 
zoals bij het genomineerde Post120 gebeurde. 

Low budget… óf high impact
Enkele jaren geleden introduceerden we de 
extra prijs LOW BUDGET, HIGH IMPACT, om 
projecten die met een beperkt budget veel 
e£ect sorteren te kunnen belonen. We merkten 
dat juist die projecten vaak buiten de boot 

vielen, omdat ze niet kunnen concurreren met 
de omvangrijkere projecten. Dit jaar moeten we 
als jury constateren dat er geen projecten zijn 
ingezonden die voldeden aan beide: projecten 
sorteerden ofwel te weinig (reeds zichtbaar) 
e£ect, ofwel waren in het oordeel van de jury 
niet low budget genoeg. Deze extra prijs wordt 
dit jaar dan ook niet uitgereikt. 

We zijn nooit uitgeleerd. Als vastgoedprofes-
sionals, als gebruikers en als jury niet. Daarom 
nemen we ieder jaar weer met veel plezier  
de ingezonden projecten onder de loep. Ik  
hoop dat u net als wij geïnspireerd raakt  
door alle inzenders, genomineerden en  
winnaars van 2016.

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

Marlon Huysmans
duurzaamheid

Peter de Winter
secretaris
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JURYRAPPORT NRP GULDEN FENIKS 2016
Toen de inschrijftermijn voor de NRP Gulden Feniks 2016 sloot, stond de teller op 82 

inzendingen. Dat zijn er weliswaar minder dan het recordaantal van 111 projecten van 

vorig jaar, maar het is nog steeds een mooi aantal. Uit de 82 inzendingen nomineerde de 

jury acht projecten: drie in de categorie Renovatie, drie in de categorie Transformatie en 

twee in de categorie Gebiedstransformatie. Waren er tijdens de crisis nog inzendingen die 

vielen onder de categorie LOW BUDGET, HIGH IMPACT, helaas kon de jury dit keer geen 

winnaar aanwijzen in deze extra prijscategorie.

tekst: Peter de Winter

De algehele indruk die ontstond bij de 
beoordeling van alle inzendingen is dat er 
tijdens de crisis meer creativiteit en innovatie 
is toegepast en nu de crisis achter ons ligt er 
weer vaker wordt teruggevallen op gangbare 
oplossingen. Ook dit jaar werd duidelijk dat 
bijzondere prestaties geleverd worden als er 
in een project ambitieuze professionals zijn 
die niet op zoek zijn naar een compromis, 
maar een sterke wil hebben om er iets goed 
van te maken. De 82 inzendingen van dit jaar 
bewijzen volgens de jury dat de bouwsector 
niet stilzit en dat is een bemoedigend gegeven. 
Kennelijk kan de bouw en alle partijen waarmee 
zij samenwerkt steeds opnieuw initiatieven 
ontplooien als het erom gaat de bestaande 
voorraad gebouwen nieuw leven in te blazen. 

Ambitie onder druk
Of het nu komt door het gewijzigde stelsel (de 
huzarenklus die corporaties hebben aan alle 
omschakelingen richting invoering nieuwe 
woningwet), de partij die zich in deze editie 
van NRP Gulden Feniks in de ogen van de jury 
toch minder liet zien dan in voorgaande jaren 
waren de corporaties. Het ontbrak kwantitatief 
zeker niet aan inzendingen, maar als het gaat 
om realisatie van onderscheidende kwaliteit en 
ambitieuze renovatiedoelstellingen, dan zouden 
corporaties wel iets nadrukkelijker aan de weg 
kunnen timmeren. Te vaak naar de smaak van 
de jury, blijven gevelrenovaties steken op een 
C- of B-label. Ongetwijfeld zijn daar goede 
argumenten voor aan te voeren, maar het blijft 
een punt dat ‘de schil’ soms achterblijft bij wat 

vandaag de dag technisch al mogelijk is. Soms, 
zegt de jury, werd een renovatie met te weinig 
oog voor detail of verfijning uitgevoerd en ook 
daar valt nog winst te boeken. Ook lijkt het erop 
dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
de toenemende vergrijzing en de stijgende 
vraag naar (zorg) woningen, toegesneden 
op de behoeften van ouderen, nog niet in de 
beleidsvisies van de corporaties verankerd zijn 
en dat is jammer. 

Mooi straatbeeld
Als positieve kanttekening plaatst de jury 
de opmerking dat corporaties op een 
aantal plekken in het land met geslaagde 
renovatieprojecten zeer zeker een ronduit 
mooi straatbeeld wisten te bereiken. Dit mag 
dan eerder het karakter hebben van groot 
onderhoud dan van renovatie, maar het levert 
wél een positieve bijdrage aan hoe bewoners 
en passanten het betre£ende gebied beleven. 

Wat verder opviel, was dat een eigentijdse 
visie op de programmering ontbrak. Het ging 
bij renovatie doorgaans om louter wonen, 
terwijl de maatschappij toch echt vraagt om 
een afgewogen combinatie van wonen, zorg, 
werken en voorzieningen. De jury doet dan ook 
een dringende oproep aan het adres van de 
corporaties om, daar waar dat kan, de komende 
jaren de lat een stuk hoger te leggen om met 
meer ambitie en innovatie de verduurzaming van 
haar bestaande voorraad – in de ruimste zin van 
het woord – onder handen te nemen en daarbij 
liefst ook goede ontwerpers in te schakelen. 

Vernieuwing wacht op impuls 
In de juryrapporten van de afgelopen jaren  
is het vaker aangehaald, maar ook dit jaar zijn 
er onder de inzendingen voor NRP Gulden 
Feniks weinig tot geen opzienbarende 
innovaties te vinden. Net als bij de 
voorgaande edities lag de nadruk meer op 
proces en slimme financiering, dan op echte 
vernieuwingen op het vlak van toegepaste 
bouwtechniek, duurzaamheid of verwerkte 
bouwmaterialen. Dit bracht de jury bij de 
beoordeling van de ingediende renovatie- en 
transformatieprojecten tot de conclusie dat 
de sector over het algemeen kennelijk hecht 
aan bestaande (dus vertrouwde) methoden en 
technieken en bij voorkeur bekende (bouw) 
materialen verwerkt. Een gemiste kans. 

De jury doet een dringend appel op de 
bouwsector om zich op het vlak van hergebruik 
van gebouwen veel innovatiever te profileren, 
door renovatie- en transformatieprojecten 
te realiseren met een aantoonbaar ‘wow-
e£ect’. Projecten dus die door hun aanpak 
een enorme impact hebben op de passant, 
de gebruiker en de gebouwde omgeving. 
Voor alle duidelijkheid: als het gaat over 
innovatie en duurzaamheid, dan doelt de 
jury onder meer op zoeken naar (nieuwe) 
samenwerkingsverbanden, interdisciplinair 
combineren van kennis, leren van elkaar 
en cross-overs mogelijk maken. Goed 
opdrachtgeverschap speelt hierin een cruciale 
rol. Samengevat komt het erop neer dat 82 
ingezonden projecten een mooie oogst is, maar 
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dat ‘echte’ vernieuwing nog beter van de grond 
moet komen.  

Jammer was dat de jury dit jaar uit de 
ingezonden projecten geen winnaar kon 
selecteren in de categorie LOW BUDGET, 
HIGH IMPACT. Deze categorie waar menselijk 
vernuft en/of inzet van vrijwilligers voor een 
groot deel het succes bepaalt, kent geen 
nominaties: de jury bepaalt tijdens het jureren 
van alle inzendingen in de categorieën 
gebiedstransformatie, transformatie en 
renovatie of er een project tussen zit dat een 
geweldig e£ect sorteert tegen het kleinst 
beschikbare budget. Helaas kreeg de jury ze 
ditmaal niet onder ogen. Volgend jaar beter.

Een unicum
Wat verder in het oog sprong, is dat op één 
uitzondering na geen van de genomineerde 
projecten zich in de grote steden Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht of Den Haag bevond. De 
jury toerde dit jaar langs onder andere Duiven, 
Deventer, Arnhem, Zevenaar, Dordrecht, 
Schiedam, Bunnik en dan toch Utrecht om 
met eigen ogen te zien of de geselecteerde 
projecten nominabel waren. Een unicum! In 
alle voorgaande edities ontbraken de grote 
steden nooit. Overigens wil dit niet zeggen dat 
de ingediende projecten in de grote steden 
en op andere plekken in het land de moeite 
niet waard zouden zijn. Aan veel van de 
inzendingen is af te lezen dat er met hart en ziel 
aan gewerkt werd, waarmee vertrouwde en dus 
dierbare gebouwen voor mens en omgeving 
behouden bleven.

Vermelden waard
Zonder een van de inzenders tekort te 
willen doen, hecht de jury eraan een aantal 
inzendingen te noemen die niet genomineerd 
zijn, maar die evengoed een extra vermelding 
verdienen. Zo is de renovatie van de 
verouderde fietsenfabriek van Gazelle in Dieren 
een prestatie van formaat. Dit Rijksmonument 
was door interne verbouwingen ernstig 
aangetast en belangrijke delen uit het ontwerp 
van architecten C.N. van Goor en G.J. Uiterwijk 
waren onherkenbaar verstopt in de chaos die in 
de loop van de tijd ontstond. De oorspronkelijke 
lichthof, een prachtige vide die alle etages 
verbindt, is weer teruggebracht. De uitdaging 
was, om met behoud van het cultureel erfgoed, 
binnen de context van de fabriek, een nieuwe 
productiefaciliteit te realiseren en dat is 
gelukt. Volgens de jury getuigt het van lef om 

te investeren in emotie door een gebouw te 
maken waarin alles van binnen en van buiten 
draait om ‘het Gazellegevoel’. 

Verval en onveiligheid
De renovatie van de Finnenburg in Den Haag 
en de 34 woningen in Heerenveen vielen 
ook in positieve zin op bij de jury. In Den 
Haag waren de portiekwoningen de laatste 
jaren onderhevig aan verval en toenemende 
sociale onveiligheid. Ze waren kandidaat voor 
vervangende nieuwbouw. Toch werd besloten 
ze een extra leven van 25 jaar te geven. Er is 
gekozen voor een nieuw kleurenschema van 
warme grijstinten. De uitstekende vloeren zijn 
van een helder wit voorzien, wat de horizontale 
gelaagdheid van de blokken versterkt. Mooi 
opgeknapt, vindt de jury; de wijk is er een stuk 
fraaier op geworden. 

De renovatie van de 34 tuindorpwoningen 
uit 1921 in het centrum van Heerenveen 
resulteerde in woningen die weer 50 jaar 
meekunnen. Het oorspronkelijke exterieur 
is zo veel mogelijk gerespecteerd en 
gereconstrueerd. In de relatief eenvoudige 
architectuur van het dorp, zijn kleine nuances 
van groot belang. Verschil in diepte van het 
glas in een kozijn en de mate van verfijning van 
het voegwerk bepalen de ruimtelijke kwaliteit. 
De jury vindt het mooi gedaan en goed dat 
het gedaan is. Dat geldt zeker ook voor de 
Rietveldwoningen Fase 1 in Utrecht. Maar is dit 
echt bijzonder? Heb je als eigenaar van een 
dergelijke beeldbepalend bezit niet simpelweg 
de plicht er iets moois van te maken? De jury 
vindt van wel, maar een compliment is hier 
zeker op zijn plaats. 

Schoolwensen
Een ander compliment gaat naar het Rudolf 
Steiner College in Rotterdam. Het gebouw in 
Crooswijk kwam in 1995 leeg te staan. Een 
verkennende studie wees uit dat met renovatie 
en vernieuwing aan alle schoolwensen voldaan 
kon worden. Het gebruikte materiaal is volledig 
natuurlijk en in overeenstemming met de 
huidige duurzaamheidambities én met de visie 
van Rudolf Steiner. Tussen de oorspronkelijke 
twee vleugels kwam een nieuw hart voor 
ontvangst en ontmoeting. Het gebouw als 
fysieke vertaling van de schoolvisie: het hart 
dat het hoofd- en handenwerk verbindt. Bij 
de jury viel de renovatie van dit klassieke 
schoolgebouw in goede aarde. Het toont maar 
weer eens aan dat de beslissing om überhaupt 

te renoveren een van de belangrijkste 
beslissingen is om te nemen. De renovatie 
heeft een enorm positieve impact op de 
omgeving en het is dus goed dat dit gebeurd is. 

De Wijttenbachstraat in Amsterdam kon 
ook op bijval rekenen. Bij dit project gaat 
het om een ingrijpende renovatie van tien 
panden. Ze kregen een nieuwe fundering, 
gecombineerd met een nieuwe souterrainvloer. 
De voorgevel is geheel gerenoveerd, waarbij 
de oorspronkelijke gevelornamenten zijn 
gereconstrueerd en de kozijnen en deuren in 
de portieken op de bel-etage zijn gehandhaafd 
en hersteld. De overige gevelkozijnen zijn 
vervangen in hout en zo veel mogelijk 
uitgevoerd in de oorspronkelijke profilering.  
Al met al is de tevredenheid bij de kopers  
en buurt groot, of om het in de woorden van  
een van de juryleden te zeggen: ‘daar wil je 
gewoon wonen’. Strak gedaan, vooral  
de straatzijde.

Tweede leven
In de categorie Transformatie kreeg 
woonzorgcentrum de Benring in Voorst 
waarderende woorden van de jury. Het 
centrum kreeg een tweede leven als woon- 
en leefgebouw, waarmee voorkomen werd 
dat De Benring moest sluiten. Inwoners van 
Voorst hebben speciaal voor het behouden 
van het centrum een woon/zorgcoöperatie 
opgericht. Hiermee willen ze naast betaalbare 
huisvesting voor ouderen en jongeren 
ook een ontmoetingscentrum realiseren 
en in stand houden voor de bewoners van 
Voorst. De jury onderstreept het belang van 
dergelijke initiatieven. Zeker in een tijd dat 
woonzorgcentra opdoeken eerder regel dan 
uitzondering lijkt te zijn. 

Warme woorden waren er ook voor de 
transformatie van de Amundsenschool 
met plein naar woningen. De school maakt 
onderdeel uit van een groter ensemble 
gebouwen en pleinen met de St. Josephkerk 
en bijbehorend klooster in de stijl van de 
Bossche School. Het gebouw is door de 
Gemeente Amsterdam verkocht aan Vereniging 
Amundsenho¯e (CPO). Er zijn zeven nieuwe 
woningen in het schoolgebouw en drie op 
het schoolplein gerealiseerd. Goed dat er 
dergelijke particuliere initiatieven zijn, vindt 
de jury. Ze zorgen voor behoud van dierbare 
gebouwen en bieden onderdak aan mensen 
die net even iets anders dan anders willen.
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Charmant kerkgebouw
Buitengewoon charmant, zo oordeelde de 
jury over Klein Wetsinge, gelegen tussen 
Sauwerd en Winsum. Bijzonder vond de jury 
de integrale benadering en benutting van het 
rijksmonumentale kerkgebouw, het dorp en het 
landschappelijk waardevolle Reitdiepgebied. 
Het doel was traditie en vernieuwing 
samenvoegen. Het kerkgebouw vervult nu een 
verbindende rol voor de bewoners van dorp en 
streek, kerk- en niet-kerkgangers, jong en oud. 
Daarmee vormt het een belangrijk tegenwicht 
aan de gevolgen van demografische krimp 
en vereenzaming in de regio. Dit soort 
transformaties strekken volgens de jury tot 
algemene navolging. Ze laten zien wat je zoal 
kunt doen met leegstaande kerkgebouwen, 
zeker op het platteland. 

Een compliment aan het adres van het 
Janskerkhof in Utrecht is zeker ook op zijn 
plaats. Dit historische complex, gesticht in 
1264, was achtereenvolgens Bestuurs- en 
Regeringscentrum in de 16e eeuw, Instituut 
voor zoölogie en anatomie in de 19e eeuw en 
vanaf 1982 Bibliotheek van de Rechtenfaculteit. 
In de loop van de tijd veranderde het pand 
in een dichtgeslibd gebouwenkluster waar 
niemand zijn weg meer vond. Door de 
transformatie ontstond een heldere structuur 
die straks studenten Rechtsgeleerdheid en 
Geesteswetenschappen 950 studieplaatsen, 
werkgroepruimtes en collegezalen bieden. Je 
moet maar durven. Een prestatie van formaat.

Vijf sterren
Lovende woorden waren er ook voor 
het W Hotel in Amsterdam. De renovatie 
en uitbreiding van het voormalige 
Rijkskantoorgebouw voor Geld- en 
Telefoonbedrijf biedt dit monumentale gebouw 
een tweede leven. Na jaren van tijdelijk gebruik 
is het gebouw, dat pal naast het Paleis op de 
Dam ligt, gerenoveerd en getransformeerd 
tot een vijfsterrenhotel met 176 kamers en 
een publieke verdieping. Het ontwerp van 
Joseph Crouwel uit 1925 combineert een, voor 
die tijd, moderne betonconstructie met een 
monumentale bakstenen gevel. Amsterdam 
kreeg door deze geslaagde transformatie er 
een karakteristiek en aantrekkelijk gebouw in 
het hart van de stad voor terug en dat vindt de 
jury prijzenswaardig. 

Tastbaar erfgoed
Het Nationaal Onderwijsmuseum De Holland in 

Dordrecht verdient in de ogen van de jury ook 
een dikke pluim. Dit gemeentelijk monument 
uit 1939 is een ontwerp van Sybold van 
Ravesteijn voor brandverzekeringsmaatschappij 
‘Holland van 1859’. Ruim dertig jaar geleden 
werd het verbouwd tot supermarkt, waarbij 
het oorspronkelijke interieur volledig 
werd gesloopt, de gevel werd verminkt 
en allerlei volumes werden aangebouwd. 
Bij de transformatie zijn alle toevoegingen 
uit de afgelopen decennia verwijderd. De 
oorspronkelijke, prefab betonnen gevel is 
van binnen geïsoleerd en aan de buitenzijde 
gerestaureerd. De betonnen luifel boven de 
entree is gerepareerd en de kozijnen zijn deels 
vervangen door isolerende renovatieprofielen 
met dubbel glas. Het oorspronkelijke 
Articon pleisterwerk is gerestaureerd en 
aangeheeld. De jury is onder de indruk van 
deze transformatie en is blij dat een tastbare 
herinnering aan Sybold van Ravesteijn 
behouden bleef, want gebouwen van deze 
architect zijn bepaald niet dik gezaaid in ons 
land.

Veel te genieten
Al met al viel er dit jaar weer veel te genieten 
voor de jury van NRP Gulden Feniks. Uit de 
82 ingezonden projecten konden zonder 
noemenswaardige problemen acht projecten 
genomineerd worden. In de categorie 
Renovatie bleken na een jurybezoek Bouw 
van Jou in Deventer, Building 026 in Arnhem 
en Circulaire Herhuisvesting Liander in 
Duiven de ogen van de jury nominabel. In de 
categorie Transformatie werden Post120 in 
Dordrecht, de Timmerfabriek in Schiedam en 
het gemeentehuis in Zevenaar genomineerd. In 
de categorie Gebiedstransformatie gingen de 
nominaties naar Meyster’s Buiten in Utrecht en 
Fort bij Vechten in Bunnik. 

Genomineerden en winnaars  
NRP Gulden Feniks 2016

GEBIEDSTRANSFORMATIE
Meyster’s Buiten 
Meyster’s Buiten is een nieuw stukje stad, 
gelegen aan de Everard Meijsterlaan op 
het voormalige terrein van de Cereolfabriek 
tegenover park Oog in Al. De oude 
Cereolfabriek is na de brand in 2008 
getransformeerd en biedt nu onderdak aan 
een buitenschoolse opvang, de Bibliotheek 

Utrecht, kunstcentrum Het Wilde Westen en 
Buurten eten & drinken. Ook komen er een 
basisschool met multifunctionele sportzaal en 
een theaterzaal. Rondom de monumentale 
Cereolfabriek is hoogwaardige nieuwbouw 
gerealiseerd: 51 grondgebonden woningen 
en 86 appartementen. De bijna voltooide 
woontoren met luxeappartementen refereert 
aan de voormalige opslagsilo op deze plek. 

Wat de jury ervan vond
In het juryberaad over Meyster’s Buiten spitste 
de discussie zich onder meer toe op de 
vraag of dit plan de identiteit van de wijk wel 
versterkt en of daarbij op de goede wijze is 
aangesloten op het stedenbouwkundig plan 
en de verkaveling van Berlage/Holsboer. Het 
nieuwe blok, afgezien van de nieuwbouw aan 
de westzijde van de Shakespearelaan, staat 
zeer autonoom en met weinig verbinding 
naar het omringende Oog in Al, aan het 
kanaal. De woningen aan de oostzijde van 
de Shakespearelaan hebben hun ontsluiting 
niet aan de straat. De grote en opgetilde 
parkeerbak vormt een barrière naar de 
rijksmonumentale delen van het complex, 
waardoor het mooie voormalige kantoor door 
de hoogte van de nieuwbouw weinig zichtbaar 
is wanneer je uit de wijk naar het complex 
gaat. De ronde toren is door de maatvoering 
niet echt overtuigend en de relatie van het 
complex naar de oever van het Kanaal is nog 
een open vraag, vindt de jury. Door de hybride 
verkaveling van het nieuwe bouwblok ontstaan 
op allerlei plaatsen wel informele ruimtes waar 
kinderen spelen en mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Dan is het ontbreken van een groot 
plan misschien niet eens zo heel erg. Hetzelfde 
geldt voor het bestaande park. Dat had beter 
op de nieuwbouw kunnen aansluiten. Maar, 
zoals een van de juryleden zegt, eigenlijk is 
dat geen probleem. Je vindt je weg naar het 
park toch wel. Als je er woont, dan ken je de 
hoekjes en weet je waar je zijn moet. Het is je 
buurtje. Een ander jurylid zegt dat als je zuiver 
stedenbouwkundig kijkt naar oude stadscentra, 
dat je dan ziet dat de tijd zijn werk heeft gedaan 
en dat je dan ook een zekere gelaagdheid kunt 
ontdekken. Diezelfde gelaagdheid ziet hij ook 
terug in Meyster’s Buiten.
Een heel goede keuze is dat in de oude 
Cereolfabriek verschillende ‘niet woon’-functies 
zijn ondergebracht, zoals een restaurant, een 
bedrijfsverzamelgebouw en een school. Een 
beslissing die maakt dat er veel mensen op het 
nieuwe gebied a³omen, waardoor overdag en 
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’s avonds een aangenaam soort levendigheid 
ontstaat. Een goede beslissing is ook dat de 
doorgaande, drukke weg is omgelegd. De 
voormalige fabriek met zijn publieksvriendelijke 
voorzieningen ligt nu aan een doorgaande 
(snelle) fietsroute richting stad en kinderen 
kunnen er onbekommerd spelen of naar het 
park lopen. Dat is een wezenlijke toevoeging die 
het gebied nadrukkelijk meerwaarde geeft. Een 
ander positief punt is dat de jury het idee heeft 
dat door de crisis de opdrachtgever min of meer 
gedwongen werd naar een meer ontspannen 
programma te gaan (137 in plaats van de eerder 
geplande 202 woningen) en voortdurend met 
potentiële kopers te overleggen, waardoor de 
bewonersparticipatie in dit gebied ongekend 
hoog geweest is. Wensen van bewoners zijn op 
meerdere plaatsen in werkelijkheid gerealiseerd, 
onder meer in een ho¯e met een monumentaal 
hek ervoor.
Meyster’s Buiten is ook een toonbeeld van 
veerkracht, ziet de jury. Alle betrokken partijen, 
met een team dat gedurende het hele proces 
bijeen is gebleven, hebben door de jaren 
heen met bewonderenswaardig optimisme de 
tegenslagen die zich aandienden weten om 
te buigen in iets positiefs. De economische 
crisis dwong tot voortdurende planaanpassing 
en bewonersparticipatie, waardoor het 
uiteindelijke resultaat veel beter geworden is 
dan de oorspronkelijke uitgangspunten. De 
vernietigende brand die het oude industriële 
monument nagenoeg in de as legde, 
resulteerde in een multifunctioneel (niet-woon)
gebouw. Het is in de ogen van de jury een 
klein wonder dat de deelnemende partijen er 
het bijltje niet bij neergooiden, maar elkaar 
veertien jaar lang door dik en dun bleven 
vasthouden om van dit lastige gebied een 
succes te maken. Wie de uitgangspunten van 
destijds in ogenschouw neemt – een stinkende 
fabriek, een groot PTT-bestelkantoor met druk 
vrachtverkeer en later een afgebrande ruïne 
en een steeds verder verpauperd stukje stad – 
kan alleen maar met bewondering kijken naar 
het stijlvolle, nieuwe gebied dat aan de rand 
van de stad ontstaan is. De jury vindt Meyster’s 
Buiten een uitstekend voorbeeld van een 
lange adem hebben en blijven geloven in je 
oorspronkelijke missie. Deze vasthoudendheid 
verdient bouwbrede navolging en daarom is 
Meyster’s Buiten welverdiend genomineerd in 
de categorie Gebiedstransformatie. 

Fort Bij Vechten 
Fort bij Vechten is het op een na grootste 

fort van Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
gebouw is herbestemd tot waterliniemuseum 
en kreeg een nieuw parkeerveld, een 
nieuwe voetgangers ontsluitingsroute, een 
informatiepaviljoen met kantoren en een 
nieuw ondergronds gebouw voor museale 
doeleinden. Met de restauratie van dit 
fort is een verbinding gelegd naar het 
Romeinse fort Castellum Fecho, een van de 
grootste Romeinse forten in Nederland. In 
verschillende gebouwen en op het terrein 
worden de belangrijkste aspecten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie op een nieuwe 
manier ervaarbaar gemaakt. Het fort is nu 
een openbaar toegankelijk gebied voor 
lie´ebbers van natuur en cultuur en tevens 
een manifestatieterrein dat 4.000 gasten kan 
herbergen. Doel van de transformatie was 
behoud van de natuur- en historische waarden 
en het ontoegankelijke fort omvormen tot 
een gebied waar een langdurige, culturele 
exploitatie mogelijk is. 

Wat de jury ervan vond
Ongelofelijk mooi wat ze daar gemaakt hebben, 
is kernachtig de opmerking die een van de 
juryleden maakt als Fort bij Vechten ter tafel 
komt. Wie zoiets moois van een dichtgegroeid 
fort weet te maken, en op zo’n aansprekende 
manier het verhaal weet te vertellen over de 
betekenis die het fort ooit had, verstaat zijn 
vak. De strook kaalgekapt terrein die dwars 
over het terrein loopt waarop het fort rust en 
de structuur en het uitzicht op de omringende 
weilanden blootleggen, is een even vindingrijke 
als gewaagde vondst. Alsof het gedaan is met 
één haal van een reusachtige tondeuse. Het is 
fraai te zien hoe in deze strook van 80 bij 450 
meter nauwgezet alle oorspronkelijke profielen 
zijn hersteld met opnieuw uitgevonden 
technieken in het grondwerk. Juist dit contrast 
maakt duidelijk hoe het fort eruit gezien moet 
hebben bij de ingebruikname. Knap is ook 
de wijze waarop de ondergrondse ruimte is 
omgetoverd tot een fraai museum en café met 
innovatieve luchtbehandeling. Op het dak is 
zichtbaar gemaakt op welke ingenieuze wijze 
de watervoorziening in tijden van beleg werd 
geregeld. 

Even speelde tijdens het juryberaad de 
vraag of dit fort wel valt in de categorie 
Gebiedstransformatie. De jury onderkent 
dat gebiedsontwikkeling ook steeds meer 
betrekking heeft op de transformatie van 
ons landschap, zoals omgaan met krimp, 

schaalvergroting in de landbouw, ruimte voor 
de rivier en dijkversterking en het opnieuw 
inrichten van het landschap rond onze grote 
steden als uitloop voor de stadsbewoners. Al 
snel was duidelijk dat dit fort niet op zichzelf 
staat. Het is één van de vijftig forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, die bij elkaar 
een fiets-/wandelroute vormen met een lengte 
van ruim tachtig kilometer. Een tocht langs de 
forten en de vestingsteden maakt niet alleen 
de geschiedenis van ’s lands verdediging op 
aansprekende wijze zichtbaar, hij voert ook 
langs de mooiste plekjes van ons land en is 
daarmee een soort westelijke versie van het 
Pieterpad, meent een van de juryleden. Punt 
van kritiek is de relatieve onbekendheid van het 
fort. Wie er op de A12 langsrijdt, ziet nergens 
aangegeven dat er pal aan de snelweg zo’n 
mooie locatie ligt. Dat kan beter, vindt de jury. 

Een van de juryleden merkt op dat NRP Gulden 
Feniks sterk georiënteerd is op ‘bebouwde 
kom’-situaties. Het fort is wat dát betreft een 
vreemde eend in de bijt. Maar uitzondering 
of niet, hier ligt een project met ‘high culture’-
kwaliteiten. Architectonisch fantastisch, een 
bolwerk van internationale kwaliteit. In de serie 
forten in ons land – weerbarstige cultureel 
erfgoed – is het tot museum herbestemde 
fort een van de beste voorbeelden die de 
jury kent. De transformatie van het fort en 
het omliggende gebied valt dan misschien 
buiten wat de jury gewend is, het weerhoudt 
de juryleden er niet van de waarde van dit 
gebied juist te waarderen. Een parel aan een 
snoer fraaie gebieden dat loopt van Muiden tot 
aan de Biesbosch en dat veel meer aandacht 
verdient dan het nu krijgt. Dat kralensnoer is 
in het museum goed te zien. Het is de kern 
van het Nederlandse DNA en verdient een 
plaats op de lijst van het werelderfgoed. Wat 
er van te leren valt, is dat je van verborgen 
plekken in ons landschap met monumentale 
kwaliteiten met een goed activiteitenplan, lef, 
zorgvuldigheid en een goed ontwerp cultureel 
erfgoed op een actieve manier kunt behouden. 
Een veel aansprekender keuze dan het fort met 
rust te laten onder een groen bladerdak. Dat 
leidt maar tot één conclusie: Fort bij Vechten 
is een bijzondere winnaar in de categorie 
Gebiedstransformatie. Dringend advies van de 
jury: fantastisch, maar doe er iets mee!

TRANSFORMATIE
Gemeentehuis Zevenaar 
Het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar is 
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gevestigd in twee indrukwekkende gebouwen 
van de voormalige BAT-sigarettenfabriek: het 
Turmac-gebouw en de oude productiehal 
Hal12. Het besluit van de gemeenteraad om 
het gemeentehuis in de voormalige fabriek 
te vestigen geeft de historische gebouwen 
een tweede leven. Het gebouw van vijf 
bouwlagen wordt gekenmerkt door grote 
kozijnen rondom en veel daglicht. Hal12 is 
gebouwd als productiehal met één hoge 
begane grondverdieping van circa 7.000 m2 
die nagenoeg vrij indeelbaar is. In deze oude 
productiehal liggen de publieke functies 
voor de bewoners van Zevenaar. Verspreid 
over het Turmac-gebouw zijn verschillende 
soorten werkplekken gerealiseerd. Om de 
beide gebouwen op een zo vanzelfsprekend 
mogelijke wijze te verbinden en het 
gemeentehuis tot één geheel te maken, is 
het deel van het Turmac-gebouw grenzend 
aan de hal gedeeltelijk vernieuwd en van een 
nieuwe gevel voorzien. Het gebouw werkt 
als katalysator voor het te ontwikkelen B.A.T.-
terrein naar een nieuwe woon/werkomgeving. 

Wat de jury ervan vond
Pas als je naar een luchtfoto kijkt van het 
Turmac-gebouw en de aangrenzende oude 
productiehal, dringt het tot je door hoe 
omvangrijk het terrein is waarop de voormalige 
Zevenaarse BAT-sigarettenfabriek ligt. Ga 
er maar aan staan om dergelijke oudbouw 
te transformeren tot een gemeentehuis 
en een gebouw met publieke functies. Dat 
B&W überhaupt aan deze klus begonnen, is 
volgens de jury sowieso al een heldhaftige 
onderneming. In eerste instantie droomde het 
college er nog van om met de roemruchte 
Stuyvesant-collectie een culturele kaskraker 
van formaat te realiseren. Helaas besliste het 
lot anders. In 2009 besloot de directie van het 
bedrijf niet alleen de fabriek in Zevenaar te 
sluiten, maar ook de kunstcollectie te verkopen. 
B&W heeft er al het mogelijke aan gedaan de 
collectie intact te laten en toegankelijk voor 
het grote publiek te maken in een op te richten 
museum voor (moderne) bedrijfskunst. Alle 
pogingen daartoe mislukten. In december 2009 
werd definitief besloten om de hele collectie 
door Sotheby's te laten veilen. Eeuwig zonde, 
vindt de jury, en een schandaal dat zo’n unieke 
bedrijfscollectie zo versplintert raakte en voor 
kunstlie´ebbers verloren ging. 

Het dwingt dan ook bewondering af hoe het 
gemeentebestuur het zo desastreuze vertrek 

van de belangrijkste industrie in Zevenaar en 
de daarmee verbonden kunstcollectie van 
internationale allure toch wist om te draaien in 
een kans. Dat vraagt volharding, professionaliteit 
én een lange adem. Goed is dat Zevenaar 
een dierbaar icoon als het Turmac-gebouw 
overeind hield om daarmee een herinnering 
levend te houden aan een industrie die ooit de 
belangrijkste werkgever was voor Zevenaar 
en de wijde omtrek. Waar nog geen goed 
antwoord op is gevonden, is wat te doen met 
de leegkomende gemeentelijke gebouwen. 
Ook is nog onduidelijk of het voornemen om 
culturele instellingen onder te brengen in Hal 12 
een reële optie is en hoe de gemeente ervoor 
gaat zorgen dat het nieuwe stadskantoor goed 
verankerd raakt in het stedelijk weefsel. Een 
ander probleem dat nog om een oplossing 
vraagt, is hoe de gemeente een kansrijk en 
zichzelf bedruipend plan gaat opstellen om de 
vele leegstaande vierkante meters structureel te 
vullen. Het zijn volgens de jury nog veel vragen, 
die om richting en mogelijke uitkomsten vragen 
en dat is in de ogen van de jury een zwak punt in 
deze verder charmante transformatie. Ondanks 
deze bezwaren vindt de jury dat de transformatie 
van de voormalige BAT-sigarettenfabriek naar 
gemeentehuis een nominatie verdient in de 
categorie Transformatie. 

Post120 
In Dordrecht stond jarenlang een heel introvert 
gebouw: de voormalige telefooncentrale. Deze 
gesloten betonkolos leek bij voorbaat kansloos, 
maar is door Dudok Projectontwikkeling 
getransformeerd in een uitnodigend 
bedrijfsverzamelgebouw met winkels en een 
restaurant in de plint. De uitdaging van deze 
transformatie was zoveel mogelijk hergebruiken 
en de intrinsieke eigenschappen van het 
gebouw benutten. Doordat de bijzondere 
betonnen constructie nauwelijks pijlers en 
pilaren heeft, kon binnen een kantoorruimte 
met een industriële uitstraling worden 
gerealiseerd. Grote ramen doorbreken de 
brutalistische gevel, zonder te tornen aan de 
karakteristieke lijnen van het pand. Voorheen 
nodigde het gebouw nergens toe uit, maar nu 
wordt er gewerkt, gewinkeld en gegeten. 

Wat de jury ervan vond
In Dordrecht zag de jury een prachtig gebouw. 
Er is hier een verblu£ende oplossing gevonden 
voor een onooglijk bouwsel op een mooie 
plek vlak bij het centrum van de stad. Er is 
een ingenieuze vernieuwingskracht tot stand 

gebracht door de vindingrijke manier waarop 
de gevel geopend is. Dat is de clou en daarom 
is Post120 een kick om naar te kijken. De jury 
vindt dat met de transformatie van Post120 
het gebouw en de plint volledig aan de stad 
zijn teruggegeven. Dat de supermarkt niet 
aan de straatkant maar om de hoek ligt, is een 
verstandige keuze, meent de jury. Etalages 
van dergelijke winkels worden in de regel 
dichtgeplakt (er komen schappen achter) en 
leveren geen enkele bijdrage aan de sfeer die 
de stad zoekt. Als je kijkt naar de sublimatie 
van die gedachte, dan blijf je in Dordrecht 
toch een beetje hangen tegen de fantastische 
vondst van de vensters in de gevel waardoor 
het stedenbouwkundig gezien een feest is. 
Het tekort zit ‘m erin dat de opdrachtgever de 
achterliggende transformatiegedachte beperkt 
heeft tot de schil. Het was mooi geweest als 
de ‘geest’ van de schil wat consequenter in 
de verdiepingen was doorgevoerd. Als je het 
gebouw binnengaat, ben je op slag vergeten 
hoe mooi de buitenkant is. En dat geldt 
eigenlijk ook voor de inrichting van de etages 
in het gebouw. Wie er doorheen loopt, komt 
terecht in de vrij willekeurige subsferen van de 
verschillende huurders die weinig onderlinge 
samenhang vertonen. Meer afstemming was 
beter geweest. Overigens geldt die kritiek alleen 
het interieur en niet de buitenschil. De ingrepen 
in de voorheen massieve, gesloten gevel zijn 
met gevoel voor vorm, plaats en materiaal 
uitgevoerd. Concluderend stelt de jury vast dat 
Post120 een belangrijk project is voor Dordrecht, 
omdat het de eerste succesvolle transformatie 
is van een leegstaand gebouw naar een goed 
functionerend, goed verhuurbaar kantoor op een 
plek in de stad die ertoe doet. Het versterkt de 
‘rode loper’-functie tussen de binnenstad en het 
station en in de plint van Post120 zitten functies 
die bijdragen aan de kwaliteit van de straat waar 
het gebouw aan ligt. Belangrijke functies als de 
hoofdingang en het restaurant liggen pal aan de 
straatzijde en zo hoort het ook. De stad is door 
Post120 een belangrijk gebouw rijker. Op de 
achtergrond speelt ook emotie mee. Dordrecht 
als centrale stad met een belangrijke functie 
op het gebied van infrastructuur – energie, 
elektriciteit, telefonie, gas – heeft destijds 
ondoordacht snel haar postkantoor afgebroken. 
In dat licht geplaatst, is het goed  
dat de voormalige telefooncentrale een nieuw 
leven als kantoorgebouw kreeg. De stad heeft 
kortom veel teruggekregen met dit project 
en moet blij zijn met een ontwikkelaar die zo 
zijn nek durfde uitsteken voor behoud van 
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dit karakteristieke gebouw. Zonder meer een 
nominatie waard.

Transformatie Timmerfabriek 
Schiedam
De Timmerfabriek uit 1948 vormt één van 
de laatste oorspronkelijke panden op het 
voormalige terrein van de scheepswerf 
Wilton-Fijenoord. Door de jaren heen 
is de kenmerkende openheid van het 
wederopbouwpand steeds meer verdwenen. 
Bij de transformatie stond herstel van het open 
karakter dan ook centraal. Het atrium vormt nu 
weer het hart van het gebouw. Om de begane 
grond van zeven meter hoog functioneel te 
maken, is er een extra verdiepingsvloer in 
deze ruimte aangebracht. De huidige begane 
grondvloer kan nu worden gebruikt als 
parkeergarage, terwijl er op de nieuwe eerste 
verdieping genoeg vrije hoogte overblijft 
om de centrale faciliteiten van het kantoor 
te huisvesten. Twee nieuwe open trappen 
in het atrium vormen een snelle verbinding 
tussen de centrale voorzieningen en de twee 
bovengelegen werkverdiepingen en activeren 
meteen het atrium. De werkvloeren zijn semi-
open ingericht met hal´oge scheidingswanden 
die zorgen voor akoestisch comfort en visuele 
rust op de werkplek, maar laten het open 
karakter van het pand in tact.

Wat de jury ervan vond
Bijzonder aan de transformatie van de 
Timmerfabriek, is dat de drijvende kracht 
erachter niet de eigenaar is, maar Nils van 
Nood: managing director van GustoMC, de 
huurder van het pand. Over de transformatie 
zelf zei de jury onder meer dat het 
buitengewoon goed gedaan is. Het resultaat is 
voorbeeldig: een prachtig gebouw. Daarnaast 
is het ronduit gedurfd om op zo’n moeilijke 
locatie te investeren in een voornaam 
kantoorpand. Als het pand gesloopt was, 
had dat op zich niet zóveel uitgemaakt op 
dat terrein. Dat er toch voor transformatie 
gekozen is, heeft als positief bije£ect dat er 
nu een maritiem cluster (in samenwerking met 
de RDM) aan het ontstaan is, met een groot 
aanzuigend e£ect op de nabije omgeving. In de 
Timmerfabriek zit nu een topingenieursbureau 
dat bovenaan de intellectuele piramiden staat, 
te midden van echte ‘makers’ en onderwijs- en 
onderzoeksinstituten zoals de TU Delft aan ‘de 
overkant’ van het water. Door de transformatie 
zullen talentvolle jonge mensen van over de 
hele wereld hun weg naar Schiedam weten te 

vinden. Op deze plek (met de metro binnen 
handbereik en een goede parkeervoorziening 
benedendeks) een broedplaats voor 
intellectuele arbeid vestigen, vindt de jury 
een eyeopener. Zo kan je dus ook met oude 
gebouwen omgaan. De huurder heeft niet 
alleen de maritieme omgeving gekozen waar 
ze thuishoort, ze heeft ook een werkomgeving 
willen creëren die onderscheidend is in een 
krappe arbeidsmarkt van technisch toptalent. 

De inspanning om de restwarmte van de 
naastgelegen metaalstanserij te benutten, 
is slim gevonden. Helaas zet een dergelijke 
inspanning geen zoden aan de dijk binnen het 
o¹ciële certificeringsregime en dat is volgens 
de jury een serieus punt van aandacht. Iets meer 
souplesse van de kant van ‘de instanties’ zouden 
creativiteit en inspanningen op het vlak van 
duurzame energievoorziening positief kunnen 
beïnvloeden. Wat de Timmerfabriek nog meer 
bijzonder maakt, is het toegepaste kleurenpalet 
doorheen het interieur. Zeer subtiel. Aan alles 
in het gebouw is te zien dat de opdrachtgever 
een groot vertrouwen had in de architect en 
hem volledig de vrije hand gaf. Dat geldt zeker 
ook voor de hoogwaardige invulling van de 
inbouw en de afwerking; een hedendaagse 
variant van de gedachten van Habraken en de 
SAR. Wat er in Schiedam tot stand gebracht is, 
is subliem. De hal, de trappen, de kleurstelling 
van het interieur met houten accenten als 
referentie naar de toenmalige functie als 
timmerwerkplaats: alles ademt eenvoud en rust. 
Nergens blijft je oog hangen aan een detail of 
object dat je anders had willen zien uitgevoerd. 
Het heeft de grootsheid en het e£ect van een 
gesamtkunstwerk. Het uitgangspunt in Schiedam 
was geweldig, maar opdrachtgever en architect 
moesten de bal nog wel inkoppen. Dat is gelukt  
met een goede balans tussen het historische 
gegeven en de eigentijdse draai die er aan werd 
gegeven. Al met al een voorbeeld van hoe je de 
potentie van een industrieel monument ten volle 
kunt benutten. Daarom is de Timmerfabriek de 
winnaar in de categorie Transformatie. 

RENOVATIE
Circulaire Herhuisvesting Liander 
te Duiven
Bij de circulaire herhuisvesting van Liander 
zijn op fraaie, innovatieve en duurzame wijze 
1.550 medewerkers geherhuisvest. Bij de 
recreatie van het gebouw stonden vijf thema’s 
centraal: het nieuwe werken, circulariteit, 
energiepositiviteit, relatie met het gebied en 

integraliteit. Door middel van co-creatie tussen 
het consortium en de medewerkers van Liander 
is een definitief ontwerp gerealiseerd voor 
een complex van vijf bestaande gebouwen, 
die worden uitgebreid en overkapt door 
een klimaatkas met een zwevend dak. Het 
concept voor de nieuwe huisvesting bestaat 
uit het bewust behouden en aanpassen 
van bestaande gebouwen uit economisch, 
esthetisch en circulair oogpunt. Uiteindelijk 
is 93 procent van alle materialen circulair 
toegepast. Dubbel gebruik van functies zorgt 
ook voor een minimale realisatie van vierkante 
meters gebouw. 

Wat de jury ervan vond
De jury zegt over deze inzending van 
VolkerWessels Vastgoed: in Duiven gingen 
opdrachtgever, ontwikkelaar en architect echt 
vol op het orgel. Een fantastische showcase die 
laat zien wat er tot stand gebracht kan worden 
als je circulair denken in de praktijk brengt. 
Geen mogelijkheid is onbenut gelaten. Een 
onsamenhangend kantorenensemble werd 
getransformeerd tot een verblijfsgebied van 
betekenis. Thomas Rau, die naar gebouwen 
kijkt als ware het materiaaldepots en bij 
voorkeur de voorhanden zijnde materialen in 
zijn ontwerpen verwerkt, heeft dat in Duiven 
ruimschoots waar kunnen maken en daarmee 
een mooie en plezierige werkomgeving 
gecreëerd. Plafondplaten zijn opnieuw geverfd 
en gemonteerd, afvalhout dat normaal als 
brandstof voor de vuilverbranding dient werd 
op maat gezaagd en als gevelbekleding 
aan de binnenkant toegepast. Toiletten en 
wasbakken zijn opnieuw gebruikt, meubilair 
is opgeknapt. Hier is de grens opgezocht van 
wat mogelijk is op het gebied van hergebruik. 
Het project toont aan dat circulair denken meer 
kan zijn dan de holle kreten van een groep 
bevlogen idealisten. Maar noblesse oblige 
is óók waar; een opdrachtgever als deze is 
het aan zijn stand verplicht alle registers van 
duurzaamheid te bespelen. Al met al kan de 
renoverende bouwsector nog wat leren van 
wat hier op het gebied van hergebruik gedaan 
is. Wat in Duiven tot stand is gebracht, is 
indrukwekkend. Een fantasieloos, grauw en 
kansloos bedrijventerrein veranderde in een 
kantorencluster waar mensen graag werken. 
Het dak als verbindend element doet zijn werk 
goed. De groene gevels en houten betimmering 
zijn een weldaad. Minder duurzaam in termen 
van hoe je omgaat met marktpartijen, was dat 
er geen selectie heeft plaatsgevonden uit drie 
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partijen, die elk zeer veel tijd en geld in deze 
tender hebben gestopt, zonder dat daar een 
passende vergoeding tegenover heeft gestaan. 
Desalniettemin is de huisvesting van Liander 
een knappe prestatie, verdiend genomineerd in 
de categorie Renovatie. 

Building 026 in Arnhem
Het vertrek van de Openbare Bibliotheek in 2013 
vormde de aanleiding om het gebouw ingrijpend 
te renoveren. Het exterieur en interieur waren 
allebei sterk gedateerd. De modernistische 
gevel met horizontale lijnen maakte het pand 
streng en gesloten. De transformatie omvat 
belangrijke ingrepen ten aanzien van flexibiliteit, 
overzichtelijkheid en transparantie. Er is 
ruimtelijke overmaat gecreëerd door onder meer 
twee entresolvloeren te verwijderen, een nieuwe 
vloer toe te voegen en een atrium te creëren. 
Het gebouw is hierdoor toekomstbestendig; 
er kan een breed scala aan functies worden 
gehuisvest en functieveranderingen kunnen 
eenvoudig plaatsvinden. Het gevelontwerp 
wordt verrijkt met een entree voor de kantoren 
en benadrukt de scharnierpositie tussen de 
oude binnenstad en het abstracte karakter 
van de naoorlogse wijken. De nieuwe gevel 
bestaat voornamelijk uit glas, met een verwijzing 
naar de kozijnen van de panden uit de 
binnenstad. Richting de naoorlogse stad krijgt 
de gevel geleidelijk meer glas, waardoor de 
achterliggende vloerenstructuur zichtbaarder 
wordt.

Wat de jury ervan vond
Volgens de jury is het goed voor Arnhem dat 
dit gebouw op deze zo vitale plek grondig 
onder handen is genomen. Building 026 ligt 
namelijk op een belangrijke route in de stad 
en met de verhuizing van de bibliotheek 
loert dan het gevaar dat de loop uit de straat 
verdwijnt, met alle vervelende gevolgen van 
dien. De renovatie tot kantoorpand in het 
hogere segment met een plint bestemd voor 
winkels en horeca, getuigt in de ogen van de 
jury van het lef van Colliers International. Door 
de renovatie sluit de plint weer aan op het 
gevarieerde winkelaanbod en de horeca in de 
rest van de straat en dat is een goede zaak. 
Wie langs Building 026 loopt, heeft nauwelijks 
door dat hier een nieuw kantoorpand is 
verrezen. Het gebouw staat er met een soort 
vanzelfsprekend aplomb alsof het nooit 
anders dan een kantoor was en dat is een 
prestatie op zich. Pas als je als voorbijganger 
omhoog kijkt, zie je de innovatieve beglazing 

in de bovenste verdieping. Een goede keuze, 
vindt de jury. Dergelijke kostbare beglazing 
is niet per definitie nodig. Dat het materiaal 
toch werd toegepast, is goed omdat het de 
chique voornaamheid geeft die een gebouw 
als Building 026 verdient. Dat geldt ook 
voor het witte marmer – a³omstig van de 
oude gevel – waarmee de entree bekleed 
werd. Een onversneden stukje vakwerk en 
duurzaam bovendien. Een moedig project 
dat belangrijk is voor Arnhem, concludeert de 
jury. Je moet, in de woorden van een van de 
juryleden, blij zijn met een opdrachtgever die 
voor zo’n gebouw op deze plek in de stad zijn 
nek durft uit te steken en dan ook nog eens 
kiest voor een renovatie in de kantorensector. 
Voor de stad een veel betere keuze dan het 
gebouw transformeren tot appartementjes in 
het betaalbare segment. Met de rechtbank en 
andere functies om de hoek is het een locatie 
waar een voornaam kantoor goed op zijn plek 
is. Of de winkels en het restaurant in de plint 
hun belofte gaan waarmaken is nog te vroeg 
om te zeggen, maar deze renovatie is zonder 
meer een nominatie waard.

Bouw van Jou
Bouw van Jou is een uniek concept, ontwikkeld 
door Woonbedrijf ieder1. Het idee achter 
de renovatie was de afgeschreven 34 
huurwoningen ‘kosteloos’ verduurzamen en 
tegelijk kansen creëren voor starters. Het 
energielabel ging van D naar A en de huizen 
werden voor minder dan een ton in de markt 
gezet. De belangstelling was enorm. Kopers 
konden naar eigen smaak en budget de 
binnenkant opknappen, eventueel met hulp. 
Zo ontstond Bouw van Jou, een bijzonder 
concept dat aan alle kanten winst oplevert: 
verduurzaming van bestaande woningen, 
kansen tot koop voor starters en diversiteit in de 
wijk. Het ontwerp van de gevels, de daklijsten 
en de luifels geven een mooi straatbeeld. De 
entree van de woningen zijn aan de straatzijde 
gemaakt, waarmee het gesloten karakter van de 
huizenblokken verdween. 

Wat de jury ervan vond
De corporatie heeft ook als taak de onderkant 
van de kopersmarkt op weg te helpen naar 
een eerste woning, stelt de jury. In dat opzicht 
vertegenwoordigt Bouw van Jou één van 
de grootste renovatieopgave waar ons land 
voor staat. De renovatie is volgens de jury 
even liefdevol als zorgvuldig en met oog 
voor detail uitgevoerd. Ronduit charmant is 

de kleurkeuze; de kleur van het stucwerk 
combineert wonderwel met die van de 
toegepaste kunststof kozijnen. Werkelijk prima. 
De nestkasten voor mussen, vleermuizen 
en gierzwaluwen aan de gevel en onder de 
pannen laten zien dat hier is nagedacht over 
hoe je iets bijzonders teweeg kunt brengen. 
De jury vindt dat Bouw van Jou als geen 
ander project past bij de aard van NRP Gulden 
Feniks. Waar de jury van onder de indruk is, 
is dat niet alleen de verpauperde woningen 
van het wijkje zijn aangepakt, maar ook de 
omgeving. De grasveldjes en beplanting 
tussen de huizenblokken, het plaveisel, het 
straatmeubilair: alles straalt een frisse eenvoud 
uit. Hier metamorfoseerde een statusloos 
gebied in een woonwijk waar je graag bent. Dat 
is een wonder op microschaal. 
De aannemer die als een soort coachende 
wijkvader huiseigenaren in de dop met raad en 
daad bijstond over het uit te voeren kluswerk, 
is een vondst. Zelf doen of (alles) laten doen, 
dat was de vraag die in Deventer duidelijk 
werd beantwoord. Bouw van Jou bewijst dat 
‘kluswoningen’ niet voorbehouden zijn aan 
grote steden en de wat hippere types die er 
doorgaans neerstrijken. Met relatief eenvoudige 
middelen is hier heel veel bereikt. De jury was 
onder de indruk van wat de bewoners zelf 
hebben gemaakt van de casco opgeleverde 
woningen en hoe tevreden zij waren met 
het wonen in hun vernieuwde buurt. In ons 
land – benadrukt de jury andermaal – liggen 
duizenden van dit soort ogenschijnlijk kansloze 
plekjes. Bouw van Jou bewijst dat je ze kunt 
transformeren tot pareltjes in een dorp of stad. 
Liefdevol en aandachtig gedaan. Geen groot 
ego ook voor opZoom architecten, maar een 
dienstbare vakman die laat zien wat hij in zijn 
mars heeft in hechte samenwerking met een 
goede stedenbouwkundige en een betrokken 
projectleider van de corporatie. Mensen maken 
de stad: ook hier! Al deze kwaliteiten maken 
dat Bouw van Jou winnaar is in de categorie 
Renovatie.
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FORT BIJ VECHTEN

Het Fort bij Vechten is het op een-na-grootste fort van De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

en is voor de helft in de ecologische hoofdstructuur (EHS) gelegen. Het voormalige 

defensieterrein is met een nieuw parkeerveld, nieuwe voetgangers ontsluitingsroute, 

informatiepaviljoen, kantoren en het Waterliniemuseum getransformeerd tot een publiek 

toegankelijk gebied. Onder begeleiding van architectenbureau Jonathan Penne is op 

prachtige wijze evenwicht gevonden tussen de oorspronkelijke, onbegroeide vorm en de 

ecologische waarde van het begroeide fort. Met het vernieuwde Waterliniemuseum en 

toekomstige marketing heeft Fort bij Vechten goud in handen.

Verborgen erfgoedparel komt tot leven
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Luchtfoto Fort bij Vechten
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1. Weergave van het behoud van de vele natuur- 
en historische waarden. 2. Een essentiële keuze 
was om het fort publiek toegankelijk te maken.
3. Naast behoud van het Rijksmonument is er 
ook nieuw leven voor het fort en een nieuw 
recreatiegebied in de omgeving van Utrecht.
4. Maquette van de Waterlinie. 5. Een nieuw 
ondergronds gebouw voor museale doeleinden. 
6. Verschillende onderdelen als bruggen en 
grondwerken zijn gereconstrueerd.
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In 2006 schreven Staatsbosbeheer, 
Provincie Utrecht en projectbureau Nieuwe 
Hollandse Waterlinie een competitie uit voor 
vier partijen: één landschapsbureau, twee 
architectenbureaus en één restauratiearchitect. 
Het leidde tot een opdracht voor het schrijven 
van een masterplan. Doel: het omvormen van 
het ontoegankelijke fort tot een gebied waar 
een langdurige en culturele exploitatie mogelijk 
wordt, met behoud van de vele natuur- en 
historische waarden. Middels verschillende 
aanbestedingen zijn ontwerpende en 
uitvoerende partijen geselecteerd. Het fort, 
tussen 1867 en 1900 gebouwd als onderdeel 
van de Hollandse Waterlinie, was de afgelopen 
decennia overgroeid en uit het zicht  
geraakt. De keuze het fort zelf als 
onderdeel van het Waterliniemuseum te 
benutten, betekende naast behoud van het 
Rijksmonument ook een nieuw leven voor 
het fort en een nieuw recreatiegebied in de 
omgeving van Utrecht.

Sublieme ingreep
De restauratie van het fort en aanleg van 
een bezoekerscentrum met bijbehorende 
publieksfuncties hebben het park terug in de 
samenleving gezet. Met een sublieme ingreep 
in de vorm van een gereconstrueerde strook 
van 80 bij 450 meter, diagonaal over het fort, 
heeft architect Penne Hangelbroek ruimte 
gerecreëerd voor verwondering en waardering 
voor 19e eeuwse ingenieurskunst en de 
opnieuw zichtbaar gemaakte natuurwaarden 
van het nog overgroeide deel van het fort. Voor 
de rijke flora en fauna op het fort zijn talloze 
voorzieningen getro£en. 

Het verhaal van de Waterlinie
Met de essentiële keuze om het fort voor 
het publiek toegankelijk te maken en het te 
benutten voor het Waterliniemuseum komt 
de rijke en voor Nederland zo iconische 
geschiedenis van de Waterlinie letterlijk naar 
je toe. Volgens de jury is het daarmee een 
zeer waardevolle gebiedsontwikkeling. In 
verschillende, deels ondergrondse, gebouwen 
en op het terrein zelf worden de belangrijkste 
aspecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
op een vernieuwende manier ervaarbaar 
gemaakt. Hiermee heeft Fort bij Vechten een 
enorme potentie voor het Nederlands toerisme. 
Bovendien is het fort als gebied geschikt 
gemaakt als openbaar toegankelijk 
recreatiegebied. In combinatie met tal van 
wandelingen door het gebied en de Romeinse 
archeologie van het nabijgelegen Castellum 
Fectio geeft het de recreatie van de oostkant 
van Utrecht een enorme stimulans. Doordat het 
terrein gratis toegankelijk is, is het gebied  
een belangrijke recreatieve aanvulling op  
het drukke Amelisweerd. Fort bij Vechten 
en het vernieuwde Waterliniemuseum zijn 
op sublieme wijze getransformeerd en 
opengesteld voor publiek. Het heeft alles in 
zich om een groot succes uit te groeien.  
Het project is dan ook mede beloond voor  
wat het zou kunnen worden.

Ingrepen
De vele duurzame ingrepen, een zeer goed 
uitgevoerde combinatie van renovatie, 
restauratie en transformatie, hebben voor een 
fantastische uitwerking van de transformatie 
van een defensiegebied naar een publiek 

gebied geleid. De nieuwe ontsluiting van 
het buitenfort, een diagonaal geplaatste 
toegangsbrug en een dwarsdoorsnede van 
een fortwal à la Michael Heizer, het nieuw 
aangelegde parkeerveld, ingrepen in de  
diverse paviljoens en het toegankelijk maken 
van een ondergronds bouwwerk tonen en 
passent het ingenieuze waterwinsysteem. Met 
de acht miljoen Rijksvastgoed die op de markt 
komt, hoop je dat ze een voorbeeld nemen aan 
het Waterliniemuseum Fort bij Vechten.

Leerpunten Fort bij Vechten:
•	 	Zorgvuldigheid	loont.
•	 	Het	is	goed	om	geen	concessies	te	doen;
•	 	Je	moet	je	durven	beperken	(strook	+	

mooiste ruimte onontwikkeld laten).
•	 	Een	verborgen	parel	aan	erfgoed	kun	je	

opnieuw tot leven brengen.
•	 	Door	krimp	gaan	we	inzien	dat	

plattelandsontwikkeling lang een 
ondergeschoven kindje is geweest.

Inzender: Jonathan Penne Architecten 
Mede-inzenders: West 8 Landscape, 
Rapp+Rapp, K2, Studio Anne Holtrop, 
Parklaan Landschapsarchitecten, 
Heijmans, vd Ven, Heijmans Restauratie, 
Staatsbosbeheer, gemeente Bunnik, 
Nieuwland, Chris Will, Grondmij, Tauw, 
Royal HaskoningDHV, Provincie Utrecht, 
Staatsbosbeheer, Projectbureau Nieuwe 
Hollandse Waterlinie

5 6
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In de Utrechtse wijk Oog in Al is met Meyster’s Buiten een waardevol gebied van 3,2 

hectare aan de stad teruggegeven. Het voormalige terrein van de Cereolfabriek aan het 

Merwedekanaal is van een no-go area tot een oase in de stad getransformeerd. Met 

een gevarieerd programma, toevoeging van hoogwaardige nieuwbouw en renovatie en 

transformatie van de bestaande gebouwde omgeving laat Meyster’s Buiten de potentie 

van erfgoed in gebiedstransformaties zien.

Meyster’s Buiten kent als gebied letterlijk 
de levensloop van een feniks. De oude 
lijnkoekfabriek Cereol werd in 2002 
ontmanteld, waarna het doodlopende gebied 
geleidelijk een onveilige en tot overlast 
uitnodigende plek in het stedelijk weefsel 
werd. Door brand in 2008 werd de volledige 
inbouw van de Rijksmonumentale fabriek 
verwoest. Met dank aan een standvastige 
ambtenaar en een integrale samenwerking 
tussen eigenaren, architecten, ontwikkelaars, 
aannemers en buurtbewoners is, ondanks 
de vertraging als gevolg van de crisis, het 
gebied getransformeerd tot een geliefde plek 
in Utrecht. Het gebied functioneert uitstekend 
als gevolg van een goed ontwerp en een 
uitstekende programmering en complementeert 
de leefwijk Oog in Al.

Oud en nieuw versterken elkaar
Inmiddels in Meyster’s Buiten een plek waar 
mensen graag wonen, werken, recreëren en 
verblijven. Vanaf medio 2014 vestigen zich in de 
Cereolfabriek de buitenschoolse opvang Oog 
in Al, de Bibliotheek Utrecht, kunstcentrum Het 
Wilde Westen en Buurten eten & drinken. Ook 
komt er een basisschool, met multifunctionele 
sportzaal, en een theaterzaal.

Meyster’s Buiten is een plek waar oud en  
nieuw worden samengebracht. De 
monumentale Cereolfabriek werd grondig 
gerestaureerd en getransformeerd en 
kreeg een programma met uitsluitend 

cultuurmaatschappelijke functies. De 
oorspronkelijke metalen silo komt qua vorm 
terug in de nieuwe woontoren van Zecc 
Architecten, die zestien appartementen 
huisvest. Rondom de voormalige Cereolfabriek 
zijn in verschillende fasen 137 hoogwaardige 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd: 
51 grondgebonden woningen en 86 
appartementen die een aanvulling zijn op het 
woningaanbod in de wijk.

Integrale aanpak
Volgens de jury is het succes van de  
gebiedsontwikkeling mede te danken  
aan de integrale aanpak en de ver 
doorgevoerde bewonersparticipatie. Door  
het terrein niet aan te besteden, maar 
met de drie eigenaren een integraal plan 
te ontwikkelen en te kiezen voor een 
gefaseerde ontwikkeling, ontstond er meer 
toekomstbestendigheid en kon het project 
de tegenslagen van de crisis makkelijker 
opvangen. 

De VOF Meyster’s Buiten en de gemeente 
Utrecht zijn vanaf het begin transparant 
het proces ingegaan en hebben actief de 
samenwerking gezocht met alle betrokken 
partijen. Met de beëindiging van de industriële 
activiteiten in de woonbuurt is de lee»aarheid 
voor Oog in Al en delen van Lombok sterk 
toegenomen. Met het doortrekken van het 
bestaande stratenplan is bovendien het plan 
van Berlage vervolmaakt.

Meyster's Buiten verdient alle lof, concludeert 
de jury. Het project heeft zich heel knap door 
alle tegenslagen heen gewerkt en de moed 
behouden om door te zetten.

MEYSTER’S BUITEN

Inzenders: Inbo en VOF Meyster's Buiten 
Mede inzenders: Zecc, Groosman, 1meter98, 
Heijmans, Vorm, Burgt en Strooij, Stichting 
Open Oog, Wolf + Dikken, S3 Constructie 
en adviesbureau, Rijksoverheid, Provincie 
Utrecht, eindgebruikers Cereolfabriek 
(Openbare Bibliotheek Utrecht, 
cultuurinstelling Het Wilde Westen, KBS St. 
Dominicus, Buurten eten & drinken)

Van no-go area tot stadsoase

1. Na de gebiedstransformatie staat het complex 
met voorzieningen en woningen in het park. 2. 
Deze voorheen voor overlast zorgende en daarna 
desolate plek van 3,2 hectare tegenover park 
Oog in Al is nu integraal onderdeel van de wijk, 
op een manier die de wijk complementeert en  
op een duurzame manier waarde toevoegt aan 
de stad.
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BRET Grachtverbreding Stad Groenlo
BRET is ontstaan door een groep creatieve ondernemers die het 
Orlyplein, dat na het verplaatsen van het busstation een lege betonvlakte 
was geworden, zagen als een plek met mogelijkheden. Een kans om een 
leeg en verlaten plek weer tot een levendig en groen plein te maken 
waarbij de menselijke maat, die zo bij het oude dorpje Sloterdijk hoort, 
weer is teruggebracht. De opvallend rood gespoten zeecontainer is 
omringd door klimplanten en trekt veel aandacht in het stationsgebied 
van Sloterdijk, dat er weer een beeldbepalend gebouw bij heeft. BRET 
is volledig gebouwd uit hergebruikte materialen: zeecontainers uit de 
haven, glas en isolatie van een woningbouwcorporatie, hout van een 
stationsperron, de keuken uit een strandpaviljoen en de constructie wordt 
gedragen door bomen uit het nabijgelegen natuurgebied De Bretten. 
Niet alleen daaruit blijkt de verbinding met de omgeving: bij de bouw 
hebben een aantal leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege mee 
ontworpen en uitgevoerd.
Inzender: Studio Valkenier 
Mede Inzenders: Gijs de Waal / Studio Valkenier, Bouwbedrijf Bintje,  
Bewonersbelangenorganisatie Stichting Blikopener  
Adviseurs Jair Schalkwijk en Anthon Fasel, gemeente Amsterdam

Groenlo was in de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke vestingstad en 
stond bekend als een onneembare vesting. De gracht was een belangrijk 
verdedigingselement van de stad. In de vier eeuwen die volgden, is op veel 
plekken de beleving en de vorm van de gracht sterk achteruit gegaan. Om 
dit te verbeteren is eind 2012 gestart met plannen voor grachtverbreding. Er 
komen drie nieuwe entrees voor de vestingstad, met nieuwe bruggen voor het 
verkeer. Contouren van de oorspronkelijke vesting worden zoveel mogelijk 
gereconstrueerd, waardoor de beleving van de historische vestingstad weer 
in ere wordt hersteld. Door het toepassen van een warmtewisseling wordt 
mogelijk energie uit de gracht gehaald, zodat aanwonenden hiervan kunnen 
profiteren. Aan de stadszijde wordt gewerkt aan een strakke inrichting, zoals 
bij een vesting gebruikelijk is. De buitenzijde van de gracht krijgt een speelse 
en natuurlijke inrichting in de stijl van een Engels landschapspark.
Inzender: gemeente Oost Gelre 
Mede-inzenders: Frans Beune - Landschap en stedenbouw, 
Parklaan Landschapsarchitecten, Rouwmaat groep, ontwerpgroep, 
uitvoeringsgroep en groengroep, Bert Hofman- Hofman Advies 
Civieltechnische Ondersteuning, Waterschap Rijn en IJssel, 
Bouwbedrijf Ho£man, Marku bouw bv., Hoveniersbedrijf Koninklijke 
Ginkel Groep, Meerdink bruggen 
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Laurenskwartier - Markthal Rotterdam Stadshavens Rotterdam
Het Laurenskwartier in Rotterdam maakt deel uit van de Stadsdriehoek in 
Rotterdam. In oktober 2004 won het team van ontwikkelaar Provast en 
architectenbureau MVRDV de prijsvraag voor het ontwerp van een Markthal 
in het Laurenskwartier. Het afgelopen decennium is er naast de Markthal ook 
gewerkt aan de herontwikkeling van het daarnaast gelegen schoolgebouw, 
het nieuwe kantoorgebouw Blaak 31 en de restauratie en herontwikkeling 
van het monumentale Hufpand. De Markthal geeft de buitenmarkt op de 
Binnenrotte en de stedelijke economie weer een nieuwe impuls. Met een 
versmarkt, winkels en woningen zorgt de Markthal voor meer samenhang 
en verbinding vanaf de oostkant van het centrum naar de binnenstad. 
Na de bouw van de Markthal is de gemeente Rotterdam gestart met de 
herinrichting van de Binnenrotte. Meer groen en ruimte voor terrassen 
maken de Binnenrotte aantrekkelijker. De combinatie van architectuurstijlen 
die het centrum van Rotterdam kenmerken, vormt een uitstekende omgeving 
voor de spectaculaire vormgeving van de Markthal. 
Inzender: Provast 
Mede-inzenders: MVRDV, Inbo, Team Coenen, JP van Eesteren, Martens 
en Van Oord, Mobilis, Bewonersoverleg Rotterdam Centrum, DHV 
Installaties, Peutz, Geomet, gemeente Rotterdam, Vesteda, Klepierre, 
Loyens en Loe£

Het Rotterdam Innovation District is de plek waar de Next Economy 
(duurzame, circulaire economie, digitalisering, smart manufacturing) 
voor haven en stad concreet vorm zal krijgen. De oude stadshavens zijn 
uniek. De combinatie van innovatieruimten en continentale verbindingen 
vind je nergens anders. RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens vormen 
samen hét Rotterdam Innovation District. Marktpartijen, het Havenbedrijf 
Rotterdam en de gemeente Rotterdam werken de komende twintig 
tot veertig jaar aan bijzondere, innovatieve woon- en werkgebieden 
in Stadshavens Rotterdam, waarbij de economische structuur van de 
stad en haven verder wordt versterkt. Door de verschuiving van de 
havenindustrie naar het westen is op RDM Rotterdam en in Merwe-
Vierhavens ruimte ontstaan voor een sterk groeiend innovatie-
ecosysteem voor de maakindustrie.
Inzender: Programmabureau Stadshavens Rotterdam 
Mede-inzenders: Havenbedrijf Rotterdam N.V., gemeente Rotterdam 

21 NRP Gulden Feniks 2016

21_gt4gt6.indd   21 10-06-16   11:17



Woon-, zorg- en dienstencentrum 
Margaretha in Kampen
In de historische binnenstad van Kampen lag een sterk verouderd 
verzorgingshuis dat niet meer aan te passen was aan de huidige eisen van 
wonen en zorg voor ouderen. Woonstichting deltaWonen en zorginstelling 
IJsselheem wilden herontwikkelen. Het complex beslaat bijna een volledig 
blok in een stadsdeel dat al sinds de 14e eeuw een zorgbestemming heeft. 
Het nieuwe complex voegt zich in bouwmassa en uiterlijk naar de structuur 
van de oude binnenstad. De nieuwe gevels sluiten met hun diversiteit 
aan bij het afwisselende stadsbeeld van Kampen. Ook ging veel aandacht 
uit naar de integratie in de nieuwbouw van het monumentale Broekema 
gebouw uit 1931, en naar de herplaatsing en restauratie van vijf historische 
dakkapellen. De toren van het Broekemapand markeert nu de hoofdentree. 
Door de openbaar toegankelijke binnentuin is een stadswandelroute 
aangelegd. Dit geeft een enorme meerwaarde aan bezoekers van de 
binnenstad, maar ook aan de bewoners van het complex. Margaretha is 
een aanwinst voor de beleving van de oude binnenstad van Kampen.
Inzender: Leijh Kappelho£  Seckel van den Dobbelsteen architecten 
Hengelo 
Mede-inzenders: Van Wijnen b.v., Woonzorgconcern IJsselheem, 
Lucassen Bouwconstructies, Nijeboer-Hage technisch adviseurs, 
Woningcorporatie deltaWonen 

NRP MASTERPRIJS  
NIEUWE IDEEËN VOOR  
TRANSFORMATIE EN 
RENOVATIE

Heb jij het prijswinnende idee voor de transformaties en renovaties van
de toekomst? NRP introduceerde vorig jaar de NRP Masterprijs en geeft
daarmee aanstormend talent de kans nieuwe ideeën op het gebied van
transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen!

NRP wil graag weten met welke originele en innovatieve ideeën de

masterstudenten van nu bezig zijn. De NRP Masterprijs is een stimulans

voor studenten om zich met transformatie en renovatie bezig te houden.

Tegelijkertijd leveren zij met hun afstudeerscripties en -ontwerpen een

bijdrage aan de verdere professionalisering van dit veld.

HEB JIJ HET PRIJSWINNENDE IDEE?
• Stuur je scriptie of ontwerp in vóór 1 september 2016.

•  Op de NRP Partnerbijeenkomst van 17 november 2016 worden de 

prijswinnaars bekend gemaakt.

•  Als prijswinnaar ontvang je een geldprijs en brengen we je afstudeerwerk 

volop in de aandacht van de bij NRP aangesloten bedrijven en daar buiten.

WIN JIJ DE NRP MASTERPRIJS? 
Kijk op nrp.nl/masterprijs voor  

alle informatie en stuur in!
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BEWONERS AAN HET WOORD

23 NRP Gulden Feniks 2016

Stijgende vraag naar transformeren in een CPO
Waarom wachten op een vastomlijnd bouwproject als je zelf alles naar je hand kunt 

zetten? Steeds vaker organiseren particulieren op eigen kracht de (ver)bouw of 

renovatie van hun woning. Een interessante ontwikkeling, want vaak zijn de bewoners 

qua duurzaamheid de professionele markt ver vooruit. Oftewel: Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) zit in de lift. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat 

zijn de voordelen en belemmeringen van CPO? Enkele bewoners aan het woord.

tekst: Maurits van Putten

Vóór de kredietcrisis bouwden ontwikkelaars in overleg met gemeenten 
grote hoeveelheden woningen tegelijkertijd. Het resultaat: prima 
woningen, maar weinig eigenheid. En minimale keuzemogelijkheden 
sluiten steeds minder aan bij de woonwensen van de zel»ewuste 
jongere generatie. 

In eerste instantie zagen we vooral particulieren zichzelf organiseren 
in nieuwbouwprojecten. Maar inmiddels zien we ook een toename van 
CPO’s in bestaande bouw. Transformatie en renovatie van bestaand 
vastgoed wint overal terrein, ook binnen CPO’s, en het succes werkt 
aanstekelijk. Dit jaar ontving NRP Gulden Feniks met het Amundsenho¯e 
en Ons Dorp Amsterdam (ODA) twee inzendingen van CPO-projecten die 
een oude school in Amsterdam transformeerden tot woningen.

Van droomhuis tot woonhuis 
Jenny Eklund en Dominque Ter Beek schreven zich in voor de 
transformatie van twee oude schoolgebouwen in Amsterdam. Jenny: “In 
2013 stelde de gemeente deze school in Bos en Lommer beschikbaar 

als klusgebouw. Eindelijk was het raak. In de reguliere markt vonden we 
namelijk niet wat we wilden. Ook de kluswoningen die we bezochten, 
boden toch nog te veel ongewenste vastigheden, bijvoorbeeld door de 
uitgewerkte indelingen of beperkte buitenruimte.” 

Dominique schreef zich tegelijkertijd met een aantal anderen in: “Bij 
inschrijving kenden we de andere bewoners niet. Dat maakt het een 
bijzonder proces. Gelukkig hadden we een gezamenlijk doel: het bestaande 
schoolgebouw – wat prachtig is – zoveel mogelijk respecteren en met zo 
min mogelijk ingrepen een zo maximaal mogelijk resultaat behalen.” Jenny 
vult aan: “Die wisselwerking tussen wat er staat en wat je wilt maken, vind ik 
geweldig. Voor ons was de uitdaging om de bestaande kwaliteiten optimaal 
te gebruiken en toch iets helemaal nieuws te maken. We douchen nu in een 
van de voormalige toiletten en hebben de betegelde lambrisering gewoon 
kunnen laten zitten, dat is toch fantastisch?”

Jenny en Dominique zijn beide van beroep architect en zowel als 
bewoner en professional betrokken bij de transformaties van de scholen. 
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“We hebben als bewoners heel erg nagedacht of we wel of niet als 
architect moesten optreden in dit project. Zakelijk en privé komen 
natuurlijk erg dicht bij elkaar. Maar dit is heel goed gegaan. Het project 
is opgedeeld in een gezamenlijk cascogedeelte en een individueel 
inbouwgedeelte. Alle gemeenschappelijke en vergunningsplichtige 
onderdelen, zoals aanpassingen aan de gevel, woningscheidingen, 
constructieve onderdelen, schachten en buitenruimtes, bespraken we als 
collectief. Met de bewoners hebben we individuele gesprekken gevoerd 
over de inbouw en zijn de zes ontwerpen samengevoegd tot een geheel. 
Inmiddels is de kopersvereniging opgeheven en vormen we samen een 
VvE.”

Dat CPO’s terrein winnen in de transformatiesector ervaart Jenny aan 
den lijve. “Je merkt duidelijk dat in de groeiende vraag naar woonruimte 
ook dit soort projecten aantrekken. Wij wonen in een gebied met vier 
voormalige scholen, waarvan er drie tot woningen getransformeerd 
worden, allemaal door CPO’s. Waar voor ons project zes inschrijvingen 
binnenkwamen, heeft de school naast ons binnen tien minuten al zestig 
inschrijvingen ontvangen.”  

Transformatie van bestaand vastgoed naar je eigen woning biedt unieke 
mogelijkheden. Jenny: “Bestaande gebouwen zoals oude scholen 
hebben vaak afwijkende afmetingen ten opzichte van de standaard 
woningbouw, en een bepaalde overmaat die veel mogelijk maakt. Binnen 
het kader van het bestaande gebouw kun je je eigen prioriteiten stellen, 
je woning zelf (laten) ontwerpen en bijvoorbeeld erg op kwaliteit letten. 
En dat alles is heel betaalbaar in verhouding met de prijzen op de huidige 
huizenmarkt.” 

Hoe werkt een CPO?
“Onze eerste taak was het verkavelen van het gebouw. De 
appartementen hebben een oppervlakte van 80 tot 245 m2. Als CPO 
hebben we zelf onze adviseurs, architect en installateurs aangetrokken. 
We maakten bij belangrijke keuzes altijd een selectie van aanbieders. 
Natuurlijk probeer je tijdens het proces bij alle keuzes een consensus te 
bereiken, ook al heeft dat soms in lange vergaderingen geresulteerd”, 
blikt Jenny terug.

Het CPO-project Ons Dorp Amsterdam (ODA) koos voor de 
besluitvorming voor het sociocratisch overlegmodel, waarbij leden 
met een zwaarwegend bezwaar zelf een oplossing moesten 
aandragen. Marjolein Cazemier, een van de bewoners van ODA: “Deze 
besluitvormingsmethode heeft ervoor gezorgd dat de groep alle, vaak 
moeilijke, besluiten zonder stemming heeft kunnen nemen.”

CPO-coach 
Chantal Cuppen is oprichter van het Zel»ouwportaal en CPO-coach. 
Zij is ervan overtuigd dat zel»ouw de nieuwe manier van ruimtelijke 
ontwikkeling is, ook ná de crisis. Ze constateert dat er veel behoefte is 
aan goed advies: “Een CPO kent geen vaststaande vorm. Wat je veel ziet, 
is dat een CPO met enthousiastelingen al snel start met de inhoud. Het 
is echter heel belangrijk om vooraf goed na te denken over de structuur 
van je CPO en dat zwart op wit te hebben. Bij veel CPO’s wordt ook een 
vereniging van oprichting gevormd, waarbij de statuten leidend kunnen 
zijn in het proces.”

Financiering
In theorie is het verkrijgen van een hypotheek voor een goed 
georganiseerd CPO-project geen probleem, mits de aanvrager voldoet 
aan de inkomenseisen van de bank. In de praktijk blijken veel financiers 
nog terughoudend met het verstrekken van hypotheken bij CPO-
constructies.  Jenny: “Ondanks een gezonde financiering en goede 
voorbereiding waren er maar een paar banken bereid om mee te werken. 
Hierin valt nog wel veel te winnen. Het ontwikkelen van een gebouw 
draagt natuurlijk altijd een risico in zich, maar met de juiste begeleiding 
en inzichten konden we het hele project goed begroten en financieren.” 
Met name de voorfinanciering blijkt voor veel CPO’s een knelpunt 
te zijn. “Het gaat dan vaak om forse bedragen die al in de planfase 
opgebracht moeten worden”, weet Chantal Cuppen. “Vooruitlopend op 
een hypotheek zou een plankostenfonds voor veel CPO’s een welkome 
ondersteuning zijn.” Goede voorbereiding maakt financiering een 
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stuk makkelijker. CPO-begeleiding kan helpen in de financierings- en 
aanbestedingsfase. Chantal: “Het is ook belangrijk om een achtervang 
te organiseren. Wat is je plan als iemand a´aakt? Wie staat er garant bij 
financiële tegenvallers?” 

Het ontwikkelen van je eigen woning middels een CPO is niet vrij van 
risico’s en een intensief en tijdrovend proces. Jenny en Dominique 
hebben die keuze heel bewust gemaakt. “Voordat je huis klaar is, 
ben je zomaar twee jaar verder. Je hebt veel verbeeldingskracht en 
doorzettingsvermogen nodig, maar nu wonen we wel in ons droomhuis. 
Het is echt een feest om thuis te komen, om de lichtinval door de vier 
meter hoge ramen in huis te hebben. Waar anders vind je dat?”

Maatschappelijke waarde
De recente oplevering van de Duyststraatschool in Rotterdam en Ons 
Dorp Amsterdam zijn een inspirerend antwoord op de vraag van de 
NRP Gulden Feniks jury 2014 om naoorlogse wijken en gebouwen door 
middel van collectieve particuliere renovatie of transformatie weer tot 
aantrekkelijke woonplekken te maken. Jenny: “Ons gebouw is echt een 
klein buurtje geworden. Inmiddels zijn we vrienden geworden, vieren 
we elkaars verjaardagen mee en de kinderen spelen samen op het 
voormalige schoolplein.” 

Het transformeren van een bestaand gebouw zorgt er bovendien 
impliciet voor dat het gebouw past binnen de buurt. Het brengt 
nieuwe en gemotiveerde bewoners met zich mee, veelal jonge 
gezinnen. Collectieve zel»ouw zorgt op die manier voor een grotere 
woontevredenheid en betrokkenheid. Dominique: “Wij hebben er 
bijvoorbeeld bewust voor gekozen om de tuin te delen. Tijdens de 
verbouwing zijn de buurtbewoners ook een paar keer uitgenodigd. We 
konden onze plannen toelichten en laten zien wat waar we mee bezig 
waren. Het woont zoveel fijner wanneer je je buren goed kent. Dat is echt 
een meerwaarde.’  

Duurzaamheid
Veel zel»ouwgroepen zijn op het gebied van duurzaamheid de markt vaak 
al ver vooruit. Bij zowel het Amundsenho¯e als ODA zijn alle woningen 
minimaal label A+, is optimale isolatie toegepast en een integraal plan voor 
duurzaam transformeren en bewonen ontwikkeld, waardoor een maximale 

energieprestatie wordt geleverd. ODA is voor 85 procent zelfvoorzienend 
en heeft, bij gebrek aan eigen dakruimte, als eerste groep in Amsterdam 
120 zonnepanelen op een dak in de buurt geplaatst. “We hebben als 
zel»ouwgroep bewust gekozen om niet 100 procent zelfvoorzienend te 
zijn. De grootste besparing komt namelijk door gedragsverandering en zo 
blijven we dus gemotiveerd om zuiniger te leven.”
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Leerpunten:
- Schakel een ervaren CPO-begeleider in. Het proces en de 
beslissingen binnen een zel£ouwgroep worden vooral op financieel en 
juridisch vlak vaak onderschat.
- Denk vooraf heel goed na over de structuur van de CPO. Een 
CPO kent geen vaststaande vorm, zet zwart op wit hoe de CPO is 
opgebouwd en functioneert.
- Let vanaf het begin heel goed op je begroting. 
- Onderhoud actief het contact met de buurt en de gemeente.
- Koop collectief in, dit zorgt voor duidelijkheid, kan het proces 
versnellen en levert kostenbesparing op.
- Probeer optimaal gebruik te maken van bestaande kwaliteiten. Dit 
levert een unieke inrichting op én kan aanzienlijk kosten besparen.

De keuzes en investeringen voor duurzaamheid volgens de trias 
energetica kunnen als inspiratie dienen voor andere zel»ouwgroepen, 
bewoners en instanties. Zel»ouwgroep ODA kreeg de vergaande 
duurzaamheidsmaatregelen niet gefinancierd middels hypotheken 
en heeft daarom een extra lening aangevraagd en gekregen van het 
Amsterdam Investeringsfonds voor dertigduizend euro per huishouden. 

Potentie
Het meest duurzame aspect zit uiteraard in de beslissing om door middel 
van renovatie en transformatie deze gebouwen te behouden en daarmee 

de levensduur ervan aanzienlijk te verlengen. Oude schoolgebouwen zijn 
gewilde en relatief makkelijke objecten voor transformatie naar woningen. 
Maar ook leegstaande boerderijen en kerken of kleine industriële objecten 
bieden mogelijkheden en kunnen door een zel»ouwgroep getransformeerd 
worden. Dit sluit aan bij de oproep van rijksbouwmeester Floris Alkemade, die 
tijdens een bijeenkomst van de NRP Academie afgelopen april pleitte voor lef 
en het benutten van zowel denk- als ontwerpkracht bij nieuwe vormen van 
herbestemmen, waarbij de focus volgens Alkemade verlegd moet worden van 
de Randstad naar het buitengebied: “Wanneer alle partijen bereid zijn mee te 
werken, liggen er genoeg mogelijkheden voor de toekomst.”
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TRANS
FORMATIE

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

toekomst hebben gekregen  
door verandering van hun  
oorspronkelijke functie.

  

TIMMERFABRIEK
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POST120

GEMEENTEHUIS 
ZEVENAAR
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TIMMERFABRIEK SCHIEDAM

De Timmerfabriek uit 1948 vormt een van de laatste oorspronkelijke panden op het 

voormalige terrein van de scheepswerf Wilton-Fijenoord. Offshore-ingenieursbureau 

GustoMSC wist in samenwerking met ABT en JHK Architecten met liefde voor het  

pand dit icoon van de wederopbouw te transformeren tot een prachtig open 

kantoorgebouw. Een project waarin alles klopt, concludeert de jury van NRP  

Gulden Feniks. De Timmerfabriek in Schiedam is dit jaar de winnaar van de NRP Gulden 

Feniks in de categorie Transformatie.

Sublieme renovatie binnen transformatie
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1. De Timmerfabriek in gebruik als staalmagazijn 
met dichtgezet atrium en het kenmerkende 
glazen bouwstenen dak. 2. De werkvloeren 
zelf zijn semi-open ingericht, met hal¦oge 
scheidingswanden die zorgen voor akoestisch 
comfort en visuele rust op de werkplek, maar 
laten het open karakter van de pand in tact. 
3. Het lichte, opengewerkte atrium met het 
restaurant op de nieuwe tussenverdieping. 
4. De voormalige scheepstimmerwerkplaats 
is gebouwd als daglichtfabriek: grote 
glasoppervlakken en verdiepingshoogten 
zorgden samen met een centraal atrium voor een 
licht gebouw waar men prettig kon werken.
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De nieuwe trappen in het atrium  
vormen een snelle verbinding tussen  
de verschillende werkverdiepingen.
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De voormalige scheepstimmerwerkplaats 
is gebouwd als daglichtfabriek: grote 
glasoppervlakken en verdiepingshoogten 
zorgden samen met een centraal atrium 
voor een licht gebouw waar men prettig kon 
werken. Door de jaren heen is de kenmerkende 
openheid van het wederopbouwpand steeds 
meer verdwenen. Bij de transformatie naar 
hoogwaardige kantooromgeving stond herstel 
van het oorspronkelijke open karakter centraal. 
Doel: een optimale balans tussen authentieke 
kwaliteit en modern comfort. 

Licht
De Timmerfabriek is met succes 
getransformeerd tot een licht, open en modern 
kantoorgebouw waarin de authentieke 
kwaliteiten zichtbaar én benut zijn. Het glazen 
cassetteplafond laat na de schoonmaak weer 
optimaal daglicht toe in het atrium, het hart van 
het gebouw. Een van de belangrijkste wensen 
van de opdrachtgever, een semi-open werkvloer 
met zeer goede akoestische eigenschappen 
zonder de openheid van het pand te verliezen, 
is gerealiseerd door middel van hal´oge 
tussenwanden. Daar waar wanden toch tot het 
plafond moeten doorlopen, zijn deze vanaf 
ooghoogte van glas om de openheid van het 
pand te behouden. Om de oorspronkelijke 
transparantie van de Timmerfabriek in het atrium 
terug te kunnen brengen zijn de later geplaatste, 
gesloten brandscheidende binnenwanden 

verwijderd. Daglicht is nu overal aanwezig. De 
verlichting in het gebouw reageert automatisch 
op de hoeveelheid binnentredend daglicht en 
aanwezigheid van de gebruikers. De gedane 
ingrepen resulteren in zeer aangename semi-
open werkruimtes. 

Sublieme ingreep
Om de begane grond van zeven meter 
hoog functioneel te maken, is een zeer 
slimme oplossing gevonden door een extra 
verdiepingsvloer in deze ruimte aan te brengen. 
De huidige begane grondvloer kan nu worden 
gebruikt als fiets- en parkeergarage, terwijl er 
op de nieuwe eerste verdieping genoeg hoogte 
overblijft om de centrale faciliteiten van het 
kantoor te huisvesten. Resultaat: ruimtewinst 
van zo’n 1.700 m2. ‘Een sublieme ingreep’, prijst 
de jury. 
Twee nieuwe dubbele helix trappen in 
het atrium vormen een snelle verbinding 
tussen het atrium en de twee bovengelegen 
werkverdiepingen. Authentieke details 
zoals het betoncasco, onderhoudsbruggen, 
daklichten opgebouwd uit glazen bouwstenen 
en het betonnen cassetteplafond zijn bewaard 
gebleven en onderstrepen de sobere doch 
stijlvolle wederopbouwarchitectuur van het 
pand. Volgens de jury is er binnen deze 
transformatie sprake van een wel heel goede 
renovatie, waarin alles klopt, van kleur tot en 
met detaillering.

Waardevermeerdering
Dat de Timmerfabriek nu het symbool van 
de maritieme geschiedenis van Wilton-
Feyenoord is, is niet vanzelfsprekend. In de 
tijd dat menig wederopbouwmonument werd 
gesloopt, werd het pand van de ondergang 
gered door de gebroeders Hersbach, die het 
voor een symbolisch bedrag kochten en het 
gebruikten voor hun staalbedrijven. De komst 
van GustoMSC als huurder en diens liefde voor 
het pand hebben ervoor gezorgd dat het pand 
schitterend is getransformeerd en eigenaar 
Hersbach de kans heeft gekregen om zijn pand 
voor langere tijd te verhuren aan één partij. Een 
waardevermeerdering van het pand is dankzij 
deze opwaardering en verduurzaming evident.

Inzender: JHK Architecten
Mede-inzenders: V.d. Tempel Bouw & 
Ontwikkeling, ABT, Synorga, Verkaart, 
GustoMSC, Hersbach

De Timmerfabriek, een karakteristiek industrieel 
pand uit 1948, vormt een van de laatste 
oorspronkelijke panden op het voormalige 
terrein van de scheepswerf Wilton-Fijenoord 
in Schiedam. Het gebouw is van buiten 
nauwelijks veranderd: een onmiskenbaar 
wederopbouwpand.
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Ooit was Post120 een 
postkantoor en telefooncentrale 
in een besloten betonkolos. 
Tegenwoordig een 
uitnodigende blikvanger 
met transparante gevel waar 
mensen met plezier wonen, 
werken en winkelen.

In het gebouw Post120 wordt 
optimaal gebruik gemaakt 
van de beschikbare hoogte. 
De verdiepingen zijn vier tot 
vijf meter hoog en doordat 
de betonnen constructie 
nauwelijks pijlers en pilaren 
heeft, kon binnen een unieke 
industriële kantoorruimte 
worden gecreëerd.
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In Dordrecht stond jarenlang een heel introvert gebouw: het voormalige postkantoor en 

telefooncentrale. Deze gesloten betonkolos is veranderd in een uitnodigend gebouw waar 

met plezier gewoond, gewerkt en gewinkeld wordt: Post120. Bouwkundig was er weinig 

mis met het oude postkantoor. Slopen en nieuwbouw zou niets bijzonders opleveren. 

De uitdaging was om zoveel mogelijk te hergebruiken en daarbij eigenschappen van het 

gebouw te benutten. Door een briljante ingreep in de gevel is Post120 van een verguisde 

dissonant een geliefde plek geworden.

Het voormalige postkantoor en telefooncentrale 
wordt gekenmerkt door een brutalistische 
betonnen gevel met weinig openingen. Doordat 
de bijzondere betonnen constructie nauwelijks 
pijlers en pilaren heeft, kon binnen een unieke 
industriële kantoorruimte worden gecreëerd. 
Grote uitstekende ramen doorbreken nu 
de betonnen gevel, zonder te tornen aan 
de karakteristieke strakke lijnen. Voorheen 
nodigde het gebouw nergens toe uit, dat is 
veranderd. In de omgeving wordt nu gewerkt, 
gewinkeld, gegeten en gewoond. De tien 
wooneenheden zijn zo geplaatst dat het object 
één geheel vormt met de omgeving.

Schoonheid door tijdelijk gebruik
Het gebouw, gelegen aan de hoofdas  
tussen station en binnenstad, bevindt zich  
op een cruciale plek voor de binnenstad  
van Dordrecht. Pas na tijdelijk gebruik werd  
de schoonheid van het pand ontdekt. Zo zijn  
de verdiepingen ruim vier meter hoog, zodat  
de oude telefooncentrales er konden staan.  
Het bleek een geschenk. Inmiddels is het 
eersteklas kantoorruimte. 
Een ergernis ombouwen naar een welkome 
blikvanger was de uitdaging bij deze 
transformatie. Daarbij moest, net als het object, 
ook de omgeving naar een hoger plan worden 
getild. Tegelijk diende het markante gebouw 
met zijn karakteristieke gevel en industriële 
uitstraling ook precies dat te blijven: markant..

Gebruikers leidend
Er is gekozen voor een werkwijze waarbij 
door opdrachtgever Dudok Groep werd 
geredeneerd vanuit de toekomstige gebruikers, 
en die nauwkeurig formuleerde waaraan 
het eindproduct moest voldoen. Aannemer 
transVORM kreeg de vrijheid om die eisen op 
grond van eigen expertise en ervaring in te 
vullen. Deze werkwijze is ook gehanteerd voor 
de specifieke inbouwpakketten waarmee de 
wensen van de afzonderlijke huurders werden 
ingewilligd. Getracht is om zoveel mogelijk 
van het voormalige postkantoor opnieuw te 
gebruiken, zowel casco als gevel, wat heeft 
bijgedragen aan een BREEAM-certificaat ‘very 
good’ en energielabel A. 

Het pand is momenteel volledig verhuurd  
aan een uiteenlopende mix van gebruikers:  
een overheidsdienst, een Zweedse 
multinational, speciaalzaken, een supermarkt 

en een uitstekend lopend brasserie-restaurant. 
Er is daardoor nu volop leven in en rond  
het gebouw.

Meervoudige meerwaarde 
De buurtbewoners vreesden voor overlast en 
waren er allesbehalve gerust op dat er iets 
goeds kon komen van de transformatie. Om de 
wensen van de omwonenden te honoreren en 
de transformatie te benutten om ook de buurt 
te verbeteren, is onder meer een hinderlijke 
laad- en losplek verplaatst en zijn de nieuwe 
woningen zo vormgegeven en geplaatst dat de 
lijn van de woonstraat is verlengd. Geparkeerde 
auto’s staan inmiddels uit het zicht. Bewoners 
geven aan nu erg blij te zijn met de 
transformatie: de waarde van hun huizen is 
gestegen en de wijk heeft aan levendigheid en 
ruimtelijke kwaliteit gewonnen. Het object is 
recent verkocht aan een in duurzaam vastgoed 
gespecialiseerde buitenlandse investeerder, 
zonder dat Post120 op de markt was. Dit 
bevestigt de grote waardecreatie als direct 
resultaat van de transformatie.

POST120

Inzender: Dudok Projectontwikkeling B.V. 
Mede-inzenders: Dam & Partners 
Architecten, transVORM, Zonneveld 
Ingenieurs, M3E, Peutz, gemeente Dordrecht 

Gesloten betonkolos wordt geliefde plek

Horeca in Post120.
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Nieuwe situatie gemeente Zevenaar. De sigarettenfabriek is 
getransformeerd tot een publiek toegankelijk gemeentehuis 
en bestaat uit twee delen: de publieke functies in de oude 
fabriekshal (fronto¨ce) en het kantorendeel (backo¨ce) in 
het Turmac-gebouw. De publieke functies in Hal12 bestaan uit 
de publieksdienstverlening met balies, foyer en wachtruimte, 
multifunctionele (raad-)zaal, vergaderruimtes, restaurant en de 
ruimtes voor het bestuur van de gemeente.

Oorspronkelijke situatie Turmac-gebouw en Hal12.
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Het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar is gevestigd in twee indrukwekkende gebouwen van 

de voormalige BAT-sigarettenfabriek: het Turmac-gebouw en de oude productiehal Hal12. Het 

besluit van de gemeenteraad om het gemeentehuis in de voormalige fabriek te vestigen, geeft 

de historische gebouwen een tweede leven. Het nieuwe gemeentehuis werkt als katalysator 

van het te ontwikkelen B.A.T.-terrein tot een nieuwe woon- en werkomgeving.

Als in 2009 het enorme complex van de 
voormalige sigarettenfabriek leeg komt te 
staan, besluit de gemeente om de waardevolle 
panden voor de gemeenschap te behouden 
door ze zelf te betrekken. Hal12 is gebouwd 
als productiehal met één hoge begane 
grondverdieping van circa 7.000 m2 die 
nagenoeg vrij indeelbaar is. Het Turmac-
gebouw van vijf bouwlagen, gekenmerkt door 
grote kozijnen en veel daglicht, is inmiddels 
veranderd in een gedateerde kantooromgeving 
van verlaagde plafonds en een wildgroei aan 
wanden en installaties. De herbestemming 
geeft de mogelijkheid de oorspronkelijke 
kwaliteit weer terug te brengen. Door een 
slimme installatie-opzet zijn in veel ruimtes 
geen verlaagde plafonds meer en zijn de 
bijzondere betonnen draagconstructies weer 
zichtbaar geworden. 
De sigarettenfabriek is getransformeerd tot een 
publiek toegankelijk gemeentehuis. In de oude 
productiehal liggen nu de publieke functies 
voor de bewoners van Zevenaar. Verspreid 
over het Turmac-gebouw zijn verschillende 
soorten werkplekken gerealiseerd. 

Toegankelijkheid
Belangrijke vraag die de gemeente zichzelf stelde 
was: ‘Wat voor gemeente wil je zijn?’ Dit heeft 
zich uiteindelijk vertaald in de gedurfde keuze om 
te herbestemmen tot een publiek toegankelijk 
gemeentehuis met de ambitie zelfvoorzienend 
te zijn op het gebied van energie. Hiervoor is 
het dak van de hal (bijna 7.000 m2) voor meer 
dan de helft bedekt met zonnepanelen en zijn er 
twee warmte-koude bronnen aangebracht die 

de warmte in de winter en koeling in de zomer 
verzorgen. Naast het duurzaam opwekken van 
energie zijn er in het ontwerp van het gebouw en 
de installaties diverse maatregelen getro£en om 
energie te besparen.
Met de transformatie van de fabrieksgebouwen 
is bovendien een belangrijk onderdeel van de 
collectieve herinnering van Zevenaar behouden 
voor de stad. De voormalige sigarettenfabriek, 
gelegen op een strategische locatie tussen 
het station en de binnenstad, is met de 
herbestemming ontsloten voor publiek. Het 
in de vergetelheid geraakte stukje Zevenaar 
wat deels (nog) op douaneterrein gelegen is, 
moet op termijn een toegankelijk woon-werk en 
cultureel verblijfgebied worden. 

Gebruik
De toegankelijkheid van het gemeentehuis 
vertaalt zich ook naar de inrichting en het 
gebruik ervan. De publieke functies in Hal12 
bestaan uit de publieksdienstverlening met 
balies, foyer en wachtruimte, multifunctionele 
(raad-)zaal, vergaderruimtes, restaurant en de 
ruimtes voor het bestuur van de gemeente. 

Momenteel wordt gesproken over de 
mogelijkheden om ook andere (publieke-)
functies in het gebouw te gaan huisvesten 
of tijdelijke culturele activiteiten in de hal te 
organiseren. De werknemers van de gemeente 
werken in het Turmac-gebouw plaats- en 
tijdona´ankelijk.

Het Nieuwe Werken geeft de mogelijkheid om 
ruimtes ongedeeld te maken, waardoor de 
oorspronkelijke karakteristiek van de ruimtes 
weer kan worden ervaren. In Hal12 is door 
specifieke afsluitbare ruimtes als losse dozen in 
de hal te plaatsen, de indrukwekkende stalen 
dakconstructie vrijgehouden en zichtbaar 
gebleven. De sloop van later tegen de hal 
aangebouwde hallen zorgt ervoor dat Hal12 
weer vrij staat, zoals na de bouw in 1952, en 
een optimale daglichttoetreding kent. 

Toekomst
De gemeente heeft lef getoond door als eerste 
Hal12 te gaan gebruiken en een katalysator 
voor toekomstige ontwikkelingen te worden. 
Kort na de oplevering zijn er tal van initiatieven 
voor aanvullend gebruik van de hal. Het nieuwe 
gebouwdeel is volledig open en verbindt letterlijk 
de gemeente met de stad en zijn bewoners.

GEMEENTEHUIS 
ZEVENAAR

Inzender: Inbo 
Mede-inzenders: WAM van Duren, 
Tielemans, Installatieadviseur - Nelissen 
ingenieursbureau b.v., Buro Bogaarts, 
gemeente Zevenaar

Monumentaal fabriekscomplex ontsloten

Publieksbalies in oude sigaretten productiehal.
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Amundsenhofje Anatomiegebouw Leiden 
Amundsenho¯e betreft de transformatie van de bestaande 
Amundsenschool, met plein, naar woningen. De school maakt  
onderdeel uit van een groter ensemble gebouwen en pleinen met de  
St. Josephkerk en bijbehorend klooster in de stijl van de Bossche School, 
ontworpen door architecten Evers en Sarlemijn. Het schoolcomplex is 
door de gemeente Amsterdam aan Vereniging Amundsenho¯e (CPO) 
verkocht. De CPO is met vier deelnemers in 2013 gestart en gegroeid 
naar tien deelnemers in 2014, waarmee zeven nieuwe woningen in 
het schoolgebouw en drie nieuwe woningen op het schoolplein zijn 
gerealiseerd. De kopers hebben de tender voor de verkoop door de 
gemeente gewonnen met een ambitieus duurzaam plan met minimaal 
energielabel A+ voor alle woningen. De structuur van de school vertaalt 
zich in woonruimtes aan de zuidgevel en de hof. Het project beoogt, met 
eerbied voor de architectuur, het gebouw geschikt te maken voor wonen 
en bij te dragen aan de veiligheid van de omgeving, door uitzicht en 
uitstraling naar de straat en het nieuw ingerichte plein te realiseren.
Inzender: Hulshof Architecten
Mede-inzenders: P. van Leeuwen aannemingsbedrijf, Vereniging CPO 
Amundsenho¤e, Marieke van Ouwerkerk (de verandering), Ernest 
Israels (BOOM), Lex Rob (IRg)

Het Anatomiegebouw is een voormalige geneeskundige faculteit, 
gebouwd in de jaren ‘20 nabij het Academisch Ziekenhuis in Leiden. 
Het maakt onderdeel uit van wat nu de Boerhaave Campus heet: 
een verzameling van voormalige onderwijsgebouwen, die worden 
herontwikkeld als woongebouw of bedrijfsverzamelgebouw, of worden 
gesloopt. In opdracht van de Stichting Boerhaave is een ontwerp 
gemaakt voor de herbestemming van de faculteit, op de gevelsteen 
aangeduid als Anatomisch Laboratorium. Het is gebouwd in een 
historiserende stijl: een zwaar, bakstenen gebouw met kruisramen, 
hardstenen ornamenten en een groot leiendak. De U-vormige opzet 
van het gebouw met een gangstructuur aan de binnenzijde en 
monumentaal trappenhuis is ongemoeid gelaten, waardoor het gebouw 
nog dezelfde sfeer ademt. De hoogte van de labruimtes is benut om 
insteekverdiepingen te maken. In het souterrain is ruimte gemaakt voor 
een fietsenstalling. De plint is afgewerkt met gefrijnd hardsteen, evenals 
de delen van het gebouw waar latere aanbouwen gesloopt zijn. 
Inzender: Coen Hagedoorn Bouwgroep 
Mede-inzenders: VVKH architecten, LBP Sight, Galjema installaties, 
Van Dijke, bouwmanagement Jacques Webbers, Stichting Boerhaave
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Blue-Gray Campus Uilenstede, Amstelveen
Kantorenpark Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost was een van de drie 
prioriteitsgebieden voor vermindering van leegstand die in 2010 zijn 
aangewezen. Aan de zuidkant van Amstel 3 lag NISPA, een leegkomend 
bankkantoor. Gezien het tijdelijke karakter was de afspraak het gebouw, 
opgebouwd uit bijna duizend units, te slopen na beëindiging van het 
gebruik. Deze zogenaamde De Meeuw-units waren dusdanig tot grote 
kantoorvloeren verbonden, dat demontage voor hergebruik niet meer 
lonend was. Er werd gekozen voor het creëren van studentenstudio’s. 
Rond de stapeling van units is een buitenschil aangebracht van blauwe 
en grijze Trespa beplating. Een voorbeeld van duurzaam hergebruik van 
materialen door transformatie naar 348 studentenstudio’s met eigen 
sanitaire voorzieningen. Het resultaat is vergelijkbaar in kwaliteit en 
levensduur met nieuwbouw. Door het ontbreken van dragende wanden 
is, bij wijziging van de vraag, een eenvoudige aanpassing naar grotere 
appartementen mogelijk. Hiervoor is de toevoeging van loggia’s mogelijk. 
Inzender: Blue Gray Experience C.V. 
Mede-inzenders: Architectenbureau Karina Benraad,
Katwijkse Bouwmaatschappij K.B.M., studentenunie ASVA, AMC, 
TransformatieTeam, J.B. Benraad, moBius consult, Bouwstart, 
Geelhoed Engineering, KBM bouwprojectteam, Credion, A. Remery

Het vernieuwde Campus Uilenstede krijgt een toegang aan het plein 
en zorgt voor continue levendigheid in het gebied. Ter grondslag aan 
deze reanimatie ligt de strategie Rumour about the Brand: zorgen dat de 
vernieuwde campus op ieders netvlies komt te staan, nieuwsgierigheid 
opwekken en daarmee zorgen dat iedereen komt kijken, om vervolgens 
te blijven én te blijven terugkomen. Het faciliteren van ontmoeting en 
interactie is de kern van de opgave en architectuur kan daar een sterke 
bijdrage aan leveren. Het nieuwe centrum heeft behoefte aan een centraal 
punt, dat een herkenbaar symbool van de vernieuwing kan worden. De 
bestaande bouwkundige structuur is opengebroken. Grote luifels zijn 
gemaakt, een publieke tribune is gerealiseerd en met het plaatsen van een 
grote kas over de oude constructie is een overdekt marktplein gecreëerd. 
Benutten van wat aanwezig is, was een centrale visie in de benadering 
van het ontwerp. Opdrachtgever Lingotto noemt dit restructief ontwerpen: 
nieuwe mogelijkheden ontdekken in bestaande dingen. 
Inzender: NEXT architects 
Mede-inzenders: Hillen & Roosen, DUWO studentenhuisvesting, 
Bouwadviesbureau Strackee, M-trix installatieadviseurs, 
Bornia bouwadvies, Van Hooft en Partners, Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten, Lingotto Vastgoed ontwikkeling, 
Studentenhuisvesting DUWO
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De Benring een tweede jeugd De Houtloods 
De Benring in Voorst is het eerste woonzorgcentrum van Habion dat een 
transformatie ondergaat. Hiermee krijgt De Benring een tweede leven 
als woon- en leefgebouw en is voorkomen dat De Benring gesloten 
wordt. Het verzorgingshuis heeft een bruto vloeroppervlak van 5.800 
m2 en telt na de ingreep nog 74 woningen. Inwoners van Voorst hebben 
speciaal voor het behouden van de Benring een woonzorgcoöperatie 
opgericht. Hiermee willen ze naast betaalbare huisvesting voor ouderen 
en jongeren ook een ontmoetingscentrum realiseren en in stand 
houden voor de bewoners van Voorst. De Benring wordt daarbij zoveel 
mogelijk klimaatneutraal. Via crowdfunding is samen met Urgenda 
geld ingezameld voor zonnepanelen op het dak. De besparing in 
energiekosten helpt de woonlasten laag te houden.
Inzender: Woningcorporatie voor ouderen Habion 
Mede-inzenders: Woonzorgcoöperatie Voorst, Zorgorganisaties 
Trimenzo en 's-Heeren Loo 

De Houtloods is het oudste gebouw van de Spoorzone van Tilburg 
dat nog behouden is gebleven. Het gebouw heeft oorspronkelijk 
gefunctioneerd als houtopslag. De open boogstructuur van het gebouw 
zorgde ervoor dat de wind door de loods kon waaien. Later zijn de bogen 
dichtgemetseld en werd het als werkplaats gebruikt. Bij de renovatie is 
het toegevoegde metselwerk verwijderd, waardoor de heldere structuur 
weer tevoorschijn is gekomen. Achter de metselwerk gevel is een 
glazen gevel geplaatst zodat de open structuur zichtbaar blijft. Binnen 
in het gebouw is, los van deze gevel en de houten dakconstructie, een 
eiken meubel geplaatst dat de nieuwe functies in het gebouw faciliteert: 
werkplekken en horeca. Dit meubel biedt zowel op de verdiepingsvloer 
als op de begane grond ruimte voor het creatieve ICT-bedrijf Magneds en 
voor het informatiecentrum van de gemeente Tilburg en VolkerWessels. 
Het meubel wordt aan één zijde beëindigd met een tribune en aan de 
andere zijde met de bar en open keuken van het restaurant van de 
Houtloods.
Inzender: Bedaux de Brouwer Architecten 
Mede-inzenders: Th. Bedaux en J. Verstijnen, Van de Ven Bouw & 
Ontwikkeling B.V., Aveco de Bondt, Hoppenbrouwers Elektrotechniek 
bv, VOS Groep, Stichting De Houtloods 
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DUDOK Fort Kijkuit
Met de bouw van het veertig meter hoge gebouw van W.M. Dudok, met 
een totale oppervlakte van 12.000 m2, werd in 1964 begonnen. In 2012 
gaven DUWO en Rochdale aan Knevel Architecten de opdracht om het 
gebouw te transformeren naar studentenhuisvesting. Door het gebouw te 
bestemmen als woonruimte voor studenten wordt enerzijds ingespeeld op 
het lenigen van het enorme tekort aan betaalbare studentenhuisvesting 
en anderzijds geeft het een prikkel aan de levendigheid op deze locatie 
in Bos en Lommer, Amsterdam. Op de verdiepingen zijn 245 woningen 
gerealiseerd voor maximaal 285 studenten. Ze bestaan uit 40 flexibel 
inzetbare driekamerwoningen en 205 studio’s. In de kelder zijn de 
fietsenstalling en wasserette ondergebracht. Het revitaliseren van de plint 
levert een positieve bijdrage aan de buurt. In de buitengevel wordt de 
bestaande architectuur van Dudok gerespecteerd en gerenoveerd.  
Voor betere geluidswering van de A10 is aan de westkant een dubbele 
gevel in de vorm van een loggia ontwikkeld. Op de begane grond is een 
hostel gevestigd.
Inzender: Stichting DUWO 
Mede-inzenders: Knevel Architecten, De Nijs, 
Studentbewonersorganisatie Duwoners, DWA Pieters Bouwtechniek, 
DPA/Cauberg- Huygen, Blitta BV, Woningstichting Rochdale 

De Nederlandse krijgsmacht heeft Fort Kijkuit in 1945 verlaten. In 1973 
kocht Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland het fort 
van de Nederlandse Staat. Het fort ligt in het midden van het natuurgebied 
‘de Vechtplassen’. In 2009 besloot de Vereniging het fort te herbestemmen 
en het terrein open te stellen voor publiek. Dit fort moest haar geheimen 
weer prijsgeven. Beide functies mochten niet ten koste gaan van 
bijzondere flora en fauna. Met de transformatie zijn verschillende nieuwe 
functies gerealiseerd: een kantoor voor de beheereenheid Vechtplassen, 
expositieruimtes over het omringende natuurgebied en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, een uitkijkpunt en rustpunten voor recreanten.  
Eén functie is behouden; de kazemat is nog altijd de woonplaats van 
tientallen vleermuizen. 
Inzender: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 
Mede-inzenders: Tony de Haan, J. Boonzaaijer Aannemingsbedrijf B.V., 
Bouwtechnisch Managementburo Kraak, Bouwfysisch Adviesbureau 
Tolsteeg BV, Regelink Ecologie en Landschap, Glasadviseur BRS Excell 
Glass, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Gemeente Wijdemeren, 
MOS Grondmechanica BV, Certicon, Prograss, Royal HaskoningDHV, 
HdeBoer Muiderberg BV, Hollandia Archeologen, European Life 
Project, ANWB en de Provincie Noord-Holland 
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Grensweg 'Bels lijntje' Baarle-Nassau Hergebruik Nieuw Amsterdam
De HSA-site is een oude spoorweglocatie die na onbruik een handelshuis 
annex opslag werd. De HSA-site bevindt zich op een zeer bijzondere 
locatie: exact op de grens tussen Nederland en België, gelegen naast 
het 'Bels Lijntje', de oude spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout. Bij de 
transformatie is het hele terrein opgeschoond en de originele bestaande 
bebouwing behouden gebleven en deels voorzien van nieuw schrijnwerk, 
isolatie en nieuwe daken. Niet originele elementen zijn verwijderd. 
De site, zo’n 1.500 m2 bruto vloeroppervlak, is herbestemd met een 
gevarieerd programma van detailhandel, groothandel, horeca en er is een 
woning gerealiseerd. Doel van de transformatie was de (be)lee»aarheid 
terugbrengen in de omgeving, die als gevolg van verloedering een doorn 
in het oog was van gemeente, buurtbewoners en voorbijgangers.
Inzender: Raf Doms 
Mede-inzenders: GROT, Rho adviseurs, BADOR, Leentje Timmermans 

Nieuw Amsterdam is de herontwikkeling van een monofunctioneel 
kantoorgebouw naar een multifunctioneel stadsgebouw. Met de 
herontwikkeling van Nieuw Amsterdam is een belangrijke scharnier 
tussen de Amsterdamse Poort en het plein aan het station Bijlmer Arena 
aanmerkelijk verbeterd. Met de herontwikkeling heeft het stadsdeel 
weer een herkenbaar plein gekregen. Een boeiend stedelijk ensemble 
ontstaat door de drie vleugels die direct het nieuwe door Karres en 
Brands ontworpen Hoekenrodeplein omarmen. Bijzonder is dat een 25-
jaar oud project van de Architekten Cie nu geheel vernieuwd is, zodat 
ze weer aansluiting vindt bij de eisen van deze tijd. De gevels hebben 
een upgrade gekregen met behoud van de aluminium elementen, 
om en om zijn grotere glaspanelen ingevoegd. De plint biedt een 
comfortabel verblijf voor de bezoekers van het groene plein en bevat 
publieke functies. De compositie van het gebouw is afgesloten met een 
transparante penthouse-verdieping.
Inzender: de Architekten Cie. B.V. 
Mede-inzenders: Branimir Medić & Pero Puljiz, De Nijs, 
Royal Haskoning, Mobius Consult, ABT, Karres en Brands 
Landschapsarchitecten, CBRE Global investors 
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Het Hof van Nederland Hotel in voormalige mastenmakerij
In 1572 werd in het Hof van Nederland tijdens de eerste Vrije 
Statenvergadering de basis gelegd voor de huidige Republiek der 
Nederlanden. Het monumentale complex uit 1275 ligt midden in Dordrecht 
en is in de afgelopen eeuwen langzaam gegroeid. Het bestaat uit 
verschillende gebouwen die intern met elkaar zijn verbonden rondom 
een ingetogen plein. Bij de transformatie is het voormalige klooster zelf 
als voornaamste museumstuk beschouwd. Mecanoo heeft samen met 
de opdrachtgever gezocht naar ontwerpoplossingen die bezoekers de 
geschiedenis van het ontstaan van de Republiek laten ervaren. Daarnaast 
heeft Mecanoo zorgvuldig ontworpen interventies toegevoegd die in 
dienst staan van het gebruik als museum. De routing maakt de bezoeker 
deelgenoot van de historische gebeurtenissen die zich in het gebouw 
hebben afgespeeld, met als hoogtepunt de Statenzaal. Nieuwe elementen 
zoals het trappenhuis en het entreegebied aan het Hofplein hebben een 
neutrale uitstraling en onderscheiden zich van de historische details door 
hun afwijkende materialisering.
Inzender: Mecanoo architecten
Mede-inzenders: Schakel & Schrale, BAM, Pieters Bouwtechniek, Blaay, 
van den Boogaard, Cauberg-Huygen, Vitruvius, DPM, XPEX, gemeente 
Dordrecht 

Bij de transformatie van de monumentale mastenmakerij in Lemmer naar 
een hotel is modern comfort zo veel mogelijk gecombineerd met de 
monumentale elementen van het gebouw. De oorspronkelijke functie, het 
gebouw en de oude attributen van de mastenmakerij, vormen een ideaal 
decor voor een sfeervol hotel. Zeker voor het gebruik als hotel heeft zo'n 
rijke historie een groot potentieel. Door het historische pand, gebouwd in 
1902, te transformeren tot Hotel Lemmer kon de mastenmakerij behouden 
blijven voor de omgeving. Om de exploitatie rond te krijgen, is aan de 
achterkant het bouwvolume met ongeveer 100 m2 uitgebreid om ruimte 
te creëren voor extra kamers. Het nieuwe pand ligt midden tussen twee 
bestaande B&B's. De keuken en eetzaal in de mastenmakerij worden 
gebruikt voor alle drie de locaties. Het project versterkt de uitstraling en 
beleving van de omgeving.
Inzender: Jelle de Jong architekten 
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Kolthof, Econstruct, De Vrij Beheer BV 
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Kaap Hoorn Kampanje
Na de aankoop van het in 1968 opgeleverde verzorgingshuis ‘Liornehuis’ 
was de insteek zonder meer sloop-nieuwbouw. Het scenario voor 
transformatie kwam pas ter sprake toen de bestaande situatie aandachtig 
werd geschouwd. Het casco stond er nog goed bij. Het project werd 
opnieuw doorgerekend met transformatie als uitgangspunt. De traditionele 
stichtingskosten maakten plaats voor een andere benadering: financial 
engineering, waarbij de individuele kopers over een periode van dertig 
jaar het beste rendement behalen. Door te kiezen voor transformatie 
konden 83 wooneenheden binnen zes maanden worden aangeboden. 
Gevels zijn geïsoleerd en voorzien van nieuwe moderne kozijnen met veel 
daglichttoetreding. De appartementen zijn, a´ankelijk van de positie in 
het gebouw, gelabeld in de categorieën A en B conform de Energie Index. 
Het pand werd aangekocht voor 1.100.000 euro en is in tien maanden 
herontwikkeld, in een regiostad, tot een waarde van 12.000.000 euro. Dat 
was onmogelijk geweest met sloop-nieuwbouw.
Inzender: Scholtens Projecten B.V. 
Mede-inzenders: GeO architecten, Scholtens Bouw B.V., 
Constructiebureau Tentij BV, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Madern 
Techniek B.V., Beerepoot Installatietechniek B.V., gemeente Hoorn, 
Bouwpartners, Buurtbewoners

Theater De Kampanje is het nieuwe cultureel centrum en schouwburg 
van Den Helder, gevestigd in de Oude Rijkswerf Willemsoord. Met de 
transformatie heeft dit maritiem ensemble, wat meer dan 170 jaar niet 
openbaar toegankelijk was, een nieuwe publieke functie gekregen met 
een theaterzaal, een multifunctionele zaal, kunstencentrum, kantoren en 
horeca. Om het unieke karakter van het interieur te behouden, is er in het 
ontwerp terughoudend omgegaan met veranderingen. Om de ruimtelijke 
belevenis van de monumentale hallen en de bestaande constructie te 
waarborgen, is de grote zaal uitgevoerd als een glazen theaterzaal. 
Daarnaast heeft het plan een belangrijke stedenbouwkundige component 
die dit voorheen onontgonnen gebied aan de rand van de stad een 
nieuwe impuls geeft. Door het situeren van de hoofdentree aan het 
binnengebied en het toevoegen van een toegang aan de stadszijde, 
is een publieke wandelroute gecreëerd waarlangs verschillende 
programmaonderdelen zijn gepland en is de verbinding tussen de 
binnenstad van Den Helder en de zee hersteld.
Inzender: Van Dongen Koschuch Architects and Planners 
Mede-inzenders: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen b.v., 
BBN Adviseurs, IMD, Hiensch Engineering, LBP Sight, 
Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad b.v. 
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Klein Wetsinge M2GO
Het historische kerkgebouw is sinds de revitalisatie op een kleinschalige 
en onderscheidende manier van waarde op vier terreinen: als 
ontmoetingsplek voor de inwoners van Klein en Groot Wetsinge, 
als wegwijzer naar betekenisvolle plekken in de omgeving, als 
voorziening t.b.v. recreatie en toerisme en als concentratiepunt voor 
regionale voedselproductie en -consumptie. Daarnaast betekent 
de transformatie ook de instandhouding van de cultuurhistorische 
waarde van het monument. De integrale benadering en benutting van 
het rijksmonumentale kerkgebouw, het dorp en het landschappelijk 
waardevolle Reitdiepgebied is steeds uitgangspunt geweest. Het doel 
is om traditie en vernieuwing samen te voegen. Het kerkgebouw vervult 
een verbindende rol voor de bewoners van dorp en streek, kerk- en niet-
kerkgangers, jong en oud. Daarmee vormt het een belangrijk tegenwicht 
aan de gevolgen van demografische krimp en vereenzaming in de regio. 
Het kerkgebouw draagt op deze manier in belangrijke mate bij aan de 
lokale en regionale identiteit. 
Inzender: Stichting Oude Groninger Kerken
Mede-inzenders: Jelle de Jong architekten, Notebomer's Bouw B.V.,  
Plaatselijke Commissie Klein Wetsinge, Bureau 1232 installatieadvies, 
Regio GA, gemeente Winsum, provincie Groningen

In een flexibele werkplek waar meerdere bedrijven samen kunnen 
werken, was in dit industriegebied niet of nauwelijks voorzien. De vraag 
naar flexibele en inspirerende werkplekken is in Terneuzen echter groot. 
Toen een rouwcentrum van circa 350 m2 midden in het industriegebied 
beschikbaar kwam, was dat dé kans om een antwoord te creëren. Er is 
zoveel mogelijk gewerkt met gerecyclede materialen. Materialen uit de 
industriële omgeving zijn aangepast en hergebruikt. Dit is zowel in het 
bouwkundige gedeelte als in de inrichting (meubilair) toegepast. Door 
het pand op te delen in open lichte ruimten, die beschikbaar zijn voor 
tien tot dertien kleine ondernemingen met maximaal vijf fte, ontstaat 
een evenwicht gebruik. Gedeelde voorzieningen worden gezamenlijk 
gebruikt, wat de ontmoeting faciliteert. Het pand is inmiddels volledig 
verhuurd. Er vinden nieuwe samenwerkingen plaats en de locatie is een 
knooppunt geworden van nieuwe, innovatieve ideeën.
Inzender: Paras Design vof
Mede-inzenders: Aannemingsbedrijf gebr. Simons, Bouwadvies 
Zeeland, Recycling Control, Wilhelm, Progression, W.J. de Bruijn, Van 
de Gruiter Wonen, 4ConnectBV 
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Mariënbosch Nijmegen Mauritskade
In en nabij het voormalige meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen 
zijn 347 zelfstandige wooneenheden voor studenten gerealiseerd: 135 
eenheden in het historisch waardevolle monument en 212 in een hieraan 
gekoppelde nieuwbouw. De architect heeft het monument en de nieuwbouw 
op harmonische wijze samengevoegd tot een passend geheel, waarbij onder 
andere gelet is op bouwvolumes, detaillering en kleur- en materiaalgebruik. 
Ook de voormalige kapel is behouden gebleven. Het complex is op passende 
wijze ingebed in de bosrijke omgeving. Kenmerkend voor dit project zijn 
de hoge energetische prestaties: het gebouw is CO2-neutraal en kent een 
lage EPC-waarde van 0,3. De gevelschil is zowel voor de nieuwbouw als de 
oudbouw hoogwaardig geïsoleerd, om zo een comfortabel binnenklimaat te 
realiseren, waardoor een energielabel A wordt bereikt. Door samenwerking 
tussen SSHN en Mooiland, ieder voor de helft eigenaar van Mariënbosch, werd 
het mogelijk een aantal veelgevraagde studenteneenheden te bouwen én te 
exploiteren en een historisch waardevol gebouw te behouden.
Inzender: Hazenberg Bouw B.V. 
Mede-inzenders: Harmonische Architectuur bv, Adviesbureau 
Visietech, JVZ, Alcedo, Akertech Adviseurs, Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, JWR, Oostendorp, Natuurbalans - Limes Divergens, SSHN 
Nijmegen, Mooiland Vastgoed B.V. 

Mauritskade 57 in het Amsterdamse Oosterpark is gebouwd in 1917 als 
Laboratorium en Instituut voor tropische hygiëne. Het stenen gebouw 
is in de jaren '60 uitgebreid met een eenlaagse houten topverdieping. 
Het gebouw staat op de rand van het park en is door de grootschalige 
renovatie van het park daadwerkelijk in het stadspark terecht gekomen. 
Het gebouw is aangeduid als toekomstig monument. In 2010 heeft de 
Universiteit van Amsterdam het gebouw verlaten, waarna een nieuwe 
bestemming is gezocht. Daartoe heeft de UvA de bestemming laten 
wijzigen naar hotel. De herontwikkeling van het gebouw moest passen 
in de gemeentelijke aanpak van het gebied: méér openbare ruimte 
en minder private ruimten. Stadspark en de gebruiker in het stadspark 
moeten elkaar aanvullen. In het ontwerp is ook een deel openbaar 
gebied betrokken om gebouw en gebied goed op elkaar aan te laten 
sluiten. Qua duurzaamheid is met kleine ingrepen een maximaal resultaat 
behaald en is het BREEAM-certificaat ‘very good’ bereikt. 
Inzender: COD Management BV 
Mede-inzenders: Idea bv, Pleijsier Bouw, Vrienden van het Oosterpark, 
Van Rossum ri, Build2Live, Idea Installatieadviseurs, Deltavormgroep, 
Kemp BV, Elektra BV, COD 
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Nationaal Onderwijsmuseum De Holland Sheddakencomplex 's-Hertogenbosch 
In juli 2015 is in Dordrecht het Nationaal Onderwijsmuseum geopend in het 
voormalige kantoorgebouw De Holland. Dit gemeentelijk monument uit 
1939 van Sybold van Ravesteijn is in 1980 verbouwd tot supermarkt, waarbij 
het oorspronkelijke interieur werd gesloopt, de gevel flink werd aangetast 
en er twee grote volumes werden aangebouwd. Bij de transformatie naar 
onderwijsmuseum zijn alle niet oorspronkelijke toevoegingen gesloopt. De 
oorspronkelijke prefab betonnen gevel is van binnen geïsoleerd en aan de 
buitenzijde gerestaureerd. Over de hele gevel is betonreparatie uitgevoerd. 
De kozijnen zijn deels vervangen door isolerende renovatieprofielen 
met dubbel glas of voorzien van isolerend monumentenglas. De 
oorspronkelijke archiefruimte in het souterrain is een meter verdiept en 
doet nu dienst als expositieruimte. In de bovenliggende vloer van de bel-
etage is een grote vide aangebracht, zodat daglicht de expositieruimte 
binnenvalt. De commissarissenkamer en de oorspronkelijke schoorsteen 
op het dak zijn in de oorspronkelijke staat hersteld.
Inzender: Bierman Henket architecten 
Mede-inzenders: Bouwbedrijf Hazenberg, Pieters Bouwtechniek, 
Huisman & Van Muijen, Peutz, 4Advies, Delva & Van Gessel, Vogel 
Betononderhoud, gemeente Dordrecht, Natinaal Onderwijsmuseum 

Het sheddakencomplex is de nieuwe culinaire hotspot van 's-Hertogenbosch. 
Het gemeentelijk monument deed dienst als grondsto£enloods voor een 
farmaceutische fabriek en als huisvesting voor het stedelijk museum. 
Het gebouw is van binnenuit volledig herbouwd. Er is een parkeerkelder 
toegevoegd en de hal is verdeeld in een versmarkt, diverse restaurants, 
een brouwerij en kantoren. Het gebouw heeft energielabel A++ gekregen. 
In het masterplan van BDP. Khandekar was opgenomen dat het complex 
gehandhaafd moest worden om ruimte te bieden aan een bijzondere functie. 
In de 100 meter lange gesloten gevel zijn nieuwe gaten vormgegeven 
binnen een uniform strak kader. De kaders geven de gebruikers de 
mogelijkheid zich te presenteren. Onderbrekingen in de lengte van het 
gebouw maken plekken met intimiteit of openheid. Lijnen en volumes zijn zo 
simpel mogelijk gehouden. Op verschillende niveaus kun je door het pand 
scharrelen om boodschappen te doen, te eten of te koken. 
Inzender: HP Architecten 
Mede-inzenders: Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V., 
Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen BV, Gubbens Bouwadvies, 
M&R Energietechniek V.O.F., Climat Systems Brabant B.V., 
Installatiebedrijf den Doorn B.V., Sandenburg concept creation, JEZZ 
Projectmanagement, EetNL, Mobion Groep, Racon 
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Stadsvilla Rotterdam Kralingen The Student Hotel Amsterdam
In Kralingen is een voormalig museum getransformeerd tot een 
uitzonderlijke stadsvilla. De stadsvilla kent een nieuwe verschijningsvorm 
aan de tuinzijde en heeft in zijn duurzame opbouw en functionele werking 
zeer onderscheidende waarden. De opdrachtgever had de wens om de 
kwaliteit van het bestaande bouwvolume te verhogen. Doelstelling was om 
de waardevolle bestaande elementen van het pand in te zetten voor de 
woonbeleving, zonder dat dit ten koste ging van het authentieke karakter 
van het pand. Binnen het bestaande kader van hoge en grote ruimten 
werd het pand voorzien van een nieuwe indeling. Alle toegepaste nieuwe 
bouwmaterialen zijn op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbaarheid 
met zorg geselecteerd. Het uitgangspunt was het realiseren van een 
woning waar met minimaal energiegebruik optimaal comfortabel geleefd 
kan worden. Zes afzonderlijke energiebronnen worden gecombineerd 
ingezet voor een energiezuinig en aangenaam woonklimaat. De hele 
woning wordt bovendien gemonitord op energiegebruik.
Inzender: Chris Collaris Design 
Mede-inzenders: Architectenbureau Paul de Ruiter B.V., Kokshoorn 
B.V. Adviesbureau D. Daenen B.V., Diderot Development, Loek Hoek 
Tuinontwerpen, 13Speciaal, VijfXVorm, Van Binnen, Solar Sedum, 
Senso, M. Verhoeven Hoveniersbedrijf, ODS & Jansen, MHB

De voormalige Parooltoren en het Trouwgebouw zijn getransformeerd tot 
studentenhuisvestingen met 573 kamers en 4.000 m2 ondersteunende 
faciliteiten. De gebouwen zijn deels gestript, getransformeerd en 
voorzien van nieuwe toevoegingen. De oorspronkelijke architectuur, 
materialisering en detaillering dienden respectvol behandeld te worden. 
De constructie van de gebouwen is behouden en de gevel van het 
Trouwgebouw is met respect voor de oorspronkelijke situatie, vervangen. 
Bovenop het Trouwgebouw zijn twee nieuwe lagen toegevoegd. Deze 
toevoeging is in contrast met de horizontale onderbouw en geeft 
het gebouw nieuw elan. Op de begane grond is een centrale entree 
toegevoegd, een volume dat beide gebouwen met elkaar verbindt. Op 
de begane grond zijn verschillende functies gesitueerd, zoals restaurants, 
fitnessruimte en studieplekken. De Parooltoren is voorzien van 24 kamers 
per laag. De gehele openbare ruimte rondom de gebouwen is aangepakt 
en heringericht en draagt met zijn nieuwe functie bij aan de ontwikkeling 
van de Wibautstraat.
Inzender: Penta Architecten 
Mede-inzenders: Heijmans, The Student Hotel, Van Rossum 
Raadgevende ingenieurs, Bectro installatietechniek, Boelens de 
Gruyter Vastgoedontwikkelaar 
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Transformatie Bakenmonde Transformatie fabriekshal Lange Geer
In Nieuwegein is een kantoorpand op bijzondere wijze getransformeerd 
tot woningcomplex. De transformatie vormt een bijdrage aan het 
terugdringen van het overschot aan leegstaande kantoren in Nieuwegein 
en speelt in op de groeiende vraag naar betaalbare woningen. De 
afzonderlijke gebouwen zijn verbonden met een ruime parkeerkelder. Ter 
vergroting van het vloeroppervlak is bovenop de bestaande panden een 
extra verdieping gebouwd, waardoor uiteindelijk 106 huurappartementen 
gerealiseerd zijn. Uitgangspunt bij de transformatie was om het casco 
en de schil zoveel mogelijk te behouden en bestaande materialen zo 
veel mogelijk te hergebruiken. Aan de achterzijde zijn de woningen 
ontsloten met een galerij. Aan de voorzijde zijn alle woningen voorzien 
van een ruime buitenruimte, het merendeel met vrij uitzicht over de Lek. 
Een deel van de glazen hekken van de balkons zijn hoger uitgevoerd in 
verband met geluidwering. De optoplaag zorgt samen met de constructie 
en glazen balkons ervoor dat de typische kantooruitstraling plaats heeft 
gemaakt voor die van een woongebouw.
Inzender: transVORM 
Mede-inzenders: A3 Architecten, Vocon, VIAC, Peuts, LBP Sight, 
Jutphaas Wonen 

Aan de Lange Geer in Delft staat de voormalige plateelbakkerij ‘de 
Griekse A’. De voormalige fabriekshal bestaat uit vier nagenoeg gesloten 
wanden van 14 bij 28 meter, afgedekt door een hellend zadeldak. Diverse 
bijgebouwen moesten worden gesloopt om de langsgevel bloot te leggen. 
CHNL architecten ontwierp twee ruime woningen die in deze monumentale 
hal zijn ingepast. Incidenteel steken volumes door het dak om de nodige 
verdiepingshoogte te halen. Er is veel aandacht besteed aan het zichtbaar 
houden van de industriële draagstructuur, die bestaat uit een reeks 
spanten opgebouwd uit stalen trekstangen, gietijzeren drukstaven en 
houten liggers. Door verschillende vides, patio's en daglichtopeningen toe 
te voegen kan daglicht de gehele woning betreden. Trappen en bordessen 
zijn toegevoegd om de vertrekken aan elkaar te koppelen. Uniek is de 
binnen patio van Fase_2 met zicht op de glas in lood kozijnen van de 
hervormde kerk. De aan de patio gelegen vertrekken hebben hierdoor 
extra daglicht en een uniek uitzicht.
Inzender: CHNL architecten & adviseurs
Mede-inzenders: Timmerbedrif Engelen, Den Hoed aannemers BV, Wolf 
Dikken adviseurs te Wateringen, Erwin & Linda Hoevenaar
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W hotel Amsterdam Transformatie Janskerkhof Utrecht
De renovatie en uitbreiding van het voormalige Rijkskantoorgebouw 
voor Geld- en Telefoonbedrijf biedt dit monumentale gebouw een 
tweede leven. Na jaren van tijdelijk gebruik is het gebouw, dat naast 
het Paleis op de Dam ligt, gerenoveerd en getransformeerd tot een 
vijfsterrenhotel met 176 kamers en een publieke verdieping. Het 
ontwerp van Joseph Crouwel uit 1925 combineert een, voor die tijd, 
moderne betonconstructie met een monumentale bakstenen gevel. De 
baksteen plastiek van de oorspronkelijke gevel zijn leidend geweest 
voor de renovatie. In het ontwerp van de verdiepingen is het ritme en de 
zichtbaarheid van de oorspronkelijke betonconstructie gerespecteerd. 
Karakteristieke elementen zoals de wanden van geel geglazuurde 
bakstenen zijn gerestaureerd. Het project heeft een BREEAM ‘very good’ 
certificaat gekregen en is daarmee het eerste Rijksmonument met een 
dergelijk certificaat. Met de renovatie en uitbreiding van het voormalige 
Rijkskantoor heeft Amsterdam een karakteristiek en aantrekkelijk gebouw 
in het hart van de stad terug gekregen.
Inzender: O«ce Winhov
Mede-inzenders: Uri Gilad, Joost Hovenier, PBM construction BV, 
Van Rossum, Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs, Baranowitz 
Kronenberg architecture

In het hart van het centrum van Utrecht ligt het Janskerkhofcomplex 
tussen Janskerkhof, Domplein en Hoogt. Het historische complex, gesticht 
in 1264, was bestuurs- en regeringscentrum in de 16e eeuw, Instituut 
voor zoölogie en anatomie in de 19e eeuw en vanaf 1982 Bibliotheek 
van de Rechtenfaculteit. Het complex zal in de toekomst de studenten 
van Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen gaan faciliteren met 
950 studieplaatsen, werkgroepruimtes en collegezalen. In het ontwerp 
voor het dichtgeslibde gebouwencluster stonden drie uitgangspunten 
voorop: het versterken en leesbaar maken van de monumentale 
waarde van het complex, het aanbrengen van een robuuste en heldere 
structuur van interne ontsluiting en routing, die aanhaakt op het historisch 
binnenstedelijke straten en pleinen én een toegang ontwikkelen die het 
Janskerhofcomplex goed verbindt met de andere monumentale ensembles 
van het Universiteitskwartier. Samen met gemeente Utrecht wordt nog een  
fietsenkelder voor zevenhonderd fietsen ontwikkeld onder het entreeplein 
aan het monumentale Janskerkhof. 
Inzender: Marx&Steketee architecten bv
Mede-inzenders: Wijnen Bouw Someren, Huisman & Van Muijen, 
Pieters Bouwtechniek Utrecht, DPA Cauberg Huygen, BenR adviseurs, 
Universiteit Utrecht Vastgoed & Campus
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Waag Leiden World of Food 
Ooit was de zeventiende eeuwse Waag, een ontwerp van architect 
Pieter Post, het bruisend middelpunt van Leiden, maar de statige Leidse 
Waag werd de laatste jaren eigenlijk nog maar nauwelijks gebruikt. 
Tijd voor verandering. Waag was een gesloten bolwerk. Het doel bij 
de transformatie was dan ook om Waag terug te geven aan Leiden. 
Horecaondernemer Debuut heeft gekozen voor een transparant 
ontwerp. Aan het gebouw mocht niet veel veranderd worden, maar het 
rijksmonument is van binnen verbouwd tot een ruimte met warm licht 
en dito inrichting. Omdat het niet mogelijk bleek om een keuken in het 
gebouw aan te leggen, is achter de hoge, gewelfde zaal van de Boterhal 
een glazen aanbouw verrezen met onder andere een grote open keuken. 
Cultuur is ook in de nieuwe opzet een onderdeel van de Waag. Naast 
horeca is het de bedoeling dat Waag kan dienen als achtergrond voor 
cultuurevenementen, zoals het Leids filmfestival, het cabaretfestival en de 
popronde.
Inzender: Debuut Horeca Beheer en Ontwikkeling
Mede-inzenders: Bureau Kentie & Partners, Trustan Bouw, Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Horeca development Rob Bongers, 3 
october vereeniging, gemeente Leiden

Lingotto heeft met het concept World of Food een oude parkeergarage 
in de Bijlmer getransformeerd tot een overdekte markt van 3.000 m2 
waar je heerlijk kunt eten. De coöperatie World of Food, met zo’n 25 
ondernemers, vormt het hart van dit culinaire concept. De garages 
bestaan uit zware betonbalken met een grote overspanning. De 
architecten zijn erin geslaagd door toevoeging van glas en regliet uit 
andere parkeergarages een strakke compositie van beton, staal en 
glas te maken, waarna de auto's zijn vervangen door horeca-kramen en 
terrassen. Door gaten in de dunne vloer te zagen, is een ruimte met veel 
daglicht ontstaan. De oude vangrail doet dienst als balustrade. Uniek voor 
dit project is dat glas en staal uit inmiddels gesloopte identieke garages 
zijn benut. Zo is met minimale middelen een project tot stand gebracht 
waar de trots van vijftig jaar Bijlmer in terug te vinden is.
Inzender: Lingotto Ontwikkeling 
Mede-inzenders: Ted Schulten architecten, Harvey Otten Architectuur, 
Plegt-Vos, Stadsdeel Zuid-Oost, Innax, Bartels, o.a. ondernemers Word 
of Food
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Zelfbouw Ons Dorp Amsterdam (ODA)
Het oude schoolgebouw gelegen in Amsterdam Oud-West is opgedeeld 
in tien nieuwe en ruime appartementen, die goed bewoonbaar zijn 
voor gezinnen. De bestaande trappenhuizen zijn gehandhaafd en de 
hoofdentree uit de jaren '60 is vervangen door twee entrees naar de 
oorspronkelijke situatie. De mogelijkheden die het honderd jaar oude 
casco bood, waren leidend voor het ontwerp, waarbij keuzes altijd 
met de hele groep besproken werden. De hoogte van de voormalige 
klaslokalen maakte werken met entresols mogelijk. Op het gebied van 
duurzaamheid is uitgegaan van de trias energetica. Het gebouw is extra 
geïsoleerd en door middel van warmtepompen met warmte-koude-opslag 
in de bodem en veel zonnepanelen is ervoor gezorgd dat de woningen 
vrijwel energieneutraal zijn. Ieder appartement is geheel naar wens van 
de deelnemers uitgevoerd. Geen woning is dan ook hetzelfde wat betreft 
indeling of materiaalgebruik. 
Inzender: Zel¬ouw Vereniging Ons Dorp Amsterdam 
Mede-inzenders: CASA Architecten: Bouwbedrijf Van Schaik, Zel¬ouw 
Vereniging Ons Dorp Amsterdam, Siem Goede, Berrij de Bruin, Peter 
van Zeijl, Lens energie, Zon op Nederland 

NRP FORUM is een investering in de toekomst. NRP Forum verbindt 
professionals binnen NRP, van de jonge NEXT-generatie, de alumni van 
de NRP Academie tot de ervaren experts van de NRP partnerbedrijven.
De mix van disciplines en diversiteit is de kracht van het FORUM-netwerk. 

Wat de leden verbindt, is de ambitie om samen te werken aan de opgave 

van renovatie en transformatie. Met NRP FORUM creëert NRP een nieuwe 

voedingsbodem voor verbinding en vernieuwing.

•  NRP FORUM is het netwerk van nu, dat de fysieke ontmoeting  

combineert met een digitale omgeving.

• De agenda van NRP FORUM wordt bepaald door de leden. 

•  NRP FORUM pakt actuele vraagstukken op vanuit de  

partnerbedrijven of de markt.

SLUIT JE AAN BIJ NRP FORUM
Alle professionals die werken bij een partnerbedrijf van NRP of die de 

NRP Academie volgen of hebben afgerond, kunnen lid worden van NRP 

FORUM. Voor NRP-partners is lidmaatschap gratis. Meld je aan bij Sanne 

Uiterwaal: s.uiterwaal@nrp.nl

VERBINDING EN  
SAMENWERKING 
LEIDEN TOT  
VERNIEUWING
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Het Nieuwe Werken als drijvende kracht
De inzendingen voor NRP Gulden Feniks geven ieder jaar weer een beeld van de stand 

van het transformatie- en renovatieland. Wat zijn gangbare vormen van herbestemmen, 

welke functies, werkwijzen en oplossingen zijn standaard of juist vernieuwend? Welke 

ontwikkelingen zitten er achter de keuzes tot renovatie en transformatie en welke 

vernieuwingen bepalen de vorm daarvan?

tekst: Maurits van Putten

Eén van de dingen die dit jaar opvielen onder de inzendingen, waren de 
kantoorruimtes. Wie aan transformatie en renovatie van kantoorruimtes 
denkt, denkt al snel aan het herbestemmen van leegstaande 
kantoorpanden naar hotels, woningen of studentenhuisvesting. 
Ondanks de afname in kantoorruimte per werknemer en de enorme 
leegstand van kantoorpanden, blijkt juist dat de renovatie van bestaande 
kantoren en herbestemming tot hoogwaardige kantoorruimtes sterk is 
vertegenwoordigd. Het toont een verschuiving in de wensen en eisen bij 
het gebruik van kantoorpanden.

Het Nieuwe Werken
De opkomst van het alom gebezigde Het Nieuwe Werken (HNW) stelt 
nieuwe eisen aan de inrichting en organisatie van kantoorgebouwen 
en werkplekken. De eisen van een moderne werkomgeving volgens 
de uitgangspunten van HNW is een drijvende kracht achter veel 
transformaties en renovaties, zo blijkt uit analyse van de inzendingen. 
Alleen al bij de nominaties was er bij vier projecten sprake van een 
vernieuwde kantoorinrichting als gevolg van de overstap naar HNW.
HNW baseert zich onder andere op de uitgangspunten van het plaats- 
en tijdsona´ankelijk werken, het e£ectief en gericht samenwerken en 
het altijd en overal (digitaal) toegang hebben tot relevante informatie. Bij 
HNW staat de mens centraal, niet de organisatie. Dat vereist niet alleen 
een gedrags- en cultuurverandering binnen de organisaties, maar ook 

een andere werkomgeving.  Hierin zijn enkele kernthema’s te benoemen 
die als kapstokken fungeren voor de gemaakte keuzes: ontmoeten, 
flexibiliteit, transparantie en verduurzaming.

Ontmoeten
De wens dat een werkomgeving ontmoetingen en samenwerkingen moet 
faciliteren, vertaalt zich in open en transparante werkvloeren, gezamenlijke 
en openbare ruimtes met gedeelde faciliteiten. Zo zag de jury bij het 
winnende transformatieproject de Timmerfabriek in Schiedam hal´oge 
scheidingswanden, veel glas en twee nieuwe trappen in het atrium om 
verschillende verdiepingen met elkaar te verbinden en de afstanden 
onderling te verkorten. Ook in de kantoren van De Gazellefabriek (Dieren), 
het gemeentehuis Zevenaar en POST120 (Dordrecht)  zijn deze open en 
transparante werkomgevingen terug te zien. 

Architect Thomas Rau ontwierp voor de circulaire herhuisvesting van 
genomineerde Liander (Duiven) meerdere loopbruggen die dermate breed 
zijn dat alle gedeelde faciliteiten (ko¹ebar, kopieermachines, lunchruimtes 
en overlegplekken) hier kunnen worden ondergebracht. Door deze 
faciliteiten buiten de afzonderlijke vloeren of kantoorruimtes te plaatsen, 
ontmoeten werknemers van verschillende afdelingen elkaar makkelijker, 
ontstaat een levendige sfeer waarin samenwerking duidelijk zichtbaar 
wordt en niet langer achter gesloten kantoorwanden plaatsvindt. 

Koninklijke Gazelle Innovation & Production Center Circulaire herhuisvesting Liander
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Diversiteit
HNW richt zich niet uitsluitend op open werkruimtes die ontmoetingen 
genereren. Wie de resultaten van de ingezonden projecten goed 
bekijkt, ziet dat er een toegenomen diversiteit aan werkruimtes wordt 
aangeboden. Zo biedt het volledig gerenoveerde a.s.r. hoofdkantoor 
in Utrecht werkruimtes op het dakterras, vind je in het tot M2GO 
getransformeerde crematorium in Terneuzen verschillende werkruimtes, 
overlegruimtes, flexwerkplekken en concentratieplekken. Het zijn vrijwel 
allemaal vaste onderden in een vernieuwde kantoorinrichting. Diverse 
kantoorruimtes vinden we ook in de voormalige Houtloods in Tilburg, die 
werd getransformeerd tot kantoorruimte met een flexibel kantoorconcept 
dat ruimte biedt aan verschillende manieren van werken en overleggen.

Productiviteit
Deze ontwikkeling raakt een fundamentele omslag in de verhouding 
tussen werkgever en werknemer. Afzonderlijke kantoorkamers met drie 
tot vier bureaus, waaraan plichtsgetrouwe werknemers van maandag tot 
en met vrijdag van negen tot vijf hun taken uitvoeren, zijn al langer uit de 
gratie. De huidige ontwikkeling toont dat de werknemer zich niet langer 
voegt naar het gebouw, maar dat het gebouw zich dient te voegen naar 
de wensen en potentie van de werknemer. Het doel is een verhoogde 
productie per werknemer, een toenemend innovatieklimaat, actieve 
netwerken en samenwerkingen en – niet onbelangrijk – gelukkigere  
en gezondere werknemers. Uit het rapport Gezondheid, Welzijn & 
Productiviteit in Kantoren van de Dutch Green Building Council, blijkt dat 
door het verbeteren van het binnenklimaat, isolatie, faciliteiten, inrichting 
en ontwerp, het ziekteverzuim van werknemers aanzienlijk lager ligt dan 
bij werkgevers in traditionele kantoorgebouwen. Dat de modernisering 
van kantoorgebouwen niet alleen goed is voor de productiviteit, maar 
ook voor beleggers is gebleken uit het onderzoek O¹ce Refurbishment 
in Global Cities van Arcadis, dat concludeerde dat het moderniseren 
van bestaande gebouwen voor beleggers de beste manier is om het 
rendement van bestaande gebouwen te verbeteren. Het verklaart mede 
het toenemende aantal transformaties en renovaties van kantoorruimtes.

Duurzaamheid
Vorig jaar constateerde de jury dat verduurzaming bij transformatie 
of renovatie niet langer een extra kwaliteit is, maar een toe te juichen 
vanzelfsprekendheid. Optimale verduurzaming is iets wat ook past 
binnen de transitie naar HNW. Bij alle inzendingen op dit gebied werden 
maatregelen getro£en om ook in klimaat, materiaalgebruik en verlichting 
een optimale werkomgeving te creëren. Het hoofdkantoor van a.s.r. 
ging van label G naar label A met een BREEAM-NL ‘excellent’ certificaat, 
Liander betrok na de renovatie zelfs een energiepositief gebouw. 

Vliesverbetering, klimaatplafonds, warmte-koude Opslag, PV-
panelen, elektronische- en zwakstroominstallaties, daglichttoetreding, 
hergebruikte materialen en hoogwaardige led-verlichting, het zijn maar 
enkele van de vele maatregelen die genomen zijn om de werkomgeving 
te verduurzamen. Het streven naar optimale duurzaamheid is een 
positieve karaktereigenschap van HNW.

Centralisering
Ondanks de flexibele en plaatsona´ankelijke vormen van werken, is er binnen 
de transitie naar nieuwe kantoor- en werkruimtes tegelijkertijd juist sprake van 
centralisatie. Liander creëerde bijvoorbeeld met een spectaculaire renovatie Centrale huisvesting gemeente Leidschendam-Voorburg

De Houtloods
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van een ogenschijnlijk kansloos bedrijventerrein een centrale huisvesting voor 
ruim 1.500 medewerkers. Ook de gemeente Zevenaar koos ervoor om alle 
werknemers van de gemeente te herhuisvesten in één gebouw. Gemeente 
Leidschendam-Voorburg nam eveneens de beslissing tot een centralisatie 
van diensten. De fusie tussen beide gemeenten in 2002 had als gevolg 
dat er zes locaties ontstonden waar gewerkt werd. Het project Centrale 
Huisvesting van de gemeente hield het centraliseren van de binnendienst 
van de gemeentelijke organisatie in twee bestaande gebouwen in. Beide 
panden voldeden niet meer aan de huidige behoefte voor een modern 
kantoor. Daarop heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg gekozen voor 
een flexibel kantoorconcept en het invoeren van HNW, waarbij het projectteam 
de opdracht kreeg deze werkwijze in de gebouwen mogelijk te maken, zodat 
een betere samenwerking tussen de afdelingen en een betere dienstverlening 
werd gerealiseerd.

Kantoorbestemming
Het blijft echter niet bij het verbeteren en aanpassen van de 
werkomgeving naar de eisen van een modern kantoorgebouw. 
Inzendingen in de categorie transformatie laten ons zien dat ook nieuwe, 
hoogwaardige kantoorruimtes gangbare herbestemmingen zijn.
De reeds genoemde Houtloods in Tilburg transformeerde een voormalig 
industrieel pand tot kantoorgebouw met diverse gebruikers en werkruimtes. 
M2GO in Terneuzen transformeerde nog minder voor de hand liggend zelfs 
een voormalig rouwcentrum van zo’n 350 m2 midden in een industriegebied 
tot nieuwe hotspot. Het pand is inmiddels volledig verhuurd.

Het genomineerde Building 026 in de binnenstad van Arnhem 
transformeerde de voormalige Openbare Bibliotheek tot een 
hoogwaardig kantoorgebouw met enorme flexibel in te delen 
kantoorvloeren. Een gedurfde stap, gezien het overaanbod van gangbare 
kantoorruimtes in Arnhem.

Van Single-Tenant naar Multi-Tenant
Zoals we bij (gebieds)transformaties steeds vaker functiemenging terug 
zien om tot een gezonde business case en succesvolle herontwikkeling 

van pand of omgeving te komen, zo zien we binnen de vernieuwing van 
kantoorgebouwen een duidelijke overgang van Single-tenant naar Multi-
tenant gebruik. De doelstelling van NIBCity, een renovatieproject van 
NIBC Bank, legt het helder uit: zorg voor een duurzame herontwikkeling 
van het gebouwencomplex, waarbij het uitgangspunt is dat er 
kruisbestuiving gaat plaatsvinden tussen verschillende complementaire 
huurders en gebruikers. NIBC opent letterlijk haar deuren en straalt 
rondom transparantie uit. Tegelijk met deze strategie heeft NIBCity 
het flexibel en tijd- en plaatsona´ankelijk werken ingevoerd. Het 
aanbod van werkplekken is gevarieerder geworden met de vertrouwde 
bureauwerkplekken, maar ook samenwerkplekken, informele en 
formele ontmoetingsruimtes, een co£ee-corner, enzovoorts. Die 
gewenste kruisbestuiving, als gevolg van (onverwachte) ontmoetingen, 
wordt alsmaar belangrijker binnen bedrijven die inzetten op innovatie, 
productiviteit en vruchtbare samenwerkingen. En wat draagt daar beter 
aan bij dan een gebouw met ruimtes waar diverse partijen gebruik van 
maken of een ko¹ecorner die niet door afzonderlijke afdelingen wordt 
gebruikt, maar door een heel kantoor? 

Toekomstbestendig renoveren
Concluderend zien we dat naast de door de jury waargenomen trends, 
beperkingen en hoopgevende resultaten Het Nieuwe Werken (en 
de daarvoor vereiste omgeving) een drijvende kracht zijn achter een 
substantieel aantal transformaties en renovaties. Gezien het enorme 
kantoorvolume in Nederland lijkt het erop dat we de komende jaren 
nog de nodige transformaties en renovaties van en naar moderne 
hoogwaardige kantoor- en werkruimtes mogen verwachten. Met 
name renovatie is bij deze transitie in het organiseren van werk en 
werkomgeving dé manier om binnen de waarde van het bestaande 
vastgoed de wensen en eisen van de huidige tijd te implementeren  
en daarmee productiviteit en e¹ciëntie te verhogen. Het verlengen  
van de levensduur en toekomstbestendigheid van de gebouwde 
omgeving is daarom niet slechts een mooie bijkomstigheid, maar  
zou een integraal onderdeel van de duurzaamheidsambitie van HNW 
moeten zijn.

NIBCity
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Een Nationaal Renovatieplan
De monumentenzorg streeft ernaar om gebouwen met historische betekenis te behouden. 
Maar ook daarbij gaat het eigenlijk altijd om een moeizaam compromis tussen functionele 
eisen en monumentale waarden. NRP Gulden Feniks is geen prijs voor restauraties. NRP streeft 
naar goede (gebieds-)transformaties en renovaties. Niemand weet precies waar de grens ligt 
tussen restaureren en renoveren. Een monumentenvergunning stelt echter meer eisen dan een 
bouwvergunning.
 
De monumentenzorg is een mooi bedrijf en toch is renoveren een veel interessanter probleem. 
Nederland kent een flink aantal geregistreerde monumenten, zelfs wat veel vinden sommige 
mensen, maar het gaat om een fractie van het bestaande vastgoed. De grote vraag is dus wat we 
gaan doen met erfgoed dat geen plaats heeft gekregen op de monumentenlijst. Tot voor kort sprak 
het vanzelf om dergelijke gebouwen af te breken. NRP stelt die simpele logica ter discussie. Onze 
woonomgeving bestaat niet alleen uit monumenten, integendeel, het naoorlogse Nederland, en dat 
is het overgrote deel van de gebouwde omgeving, wordt helemaal niet beschermd.
 
Renoveren biedt een mogelijkheid om de essentie van die wereld te behouden. Daarbij gaat het 
niet om de details, zoals gebruikelijk in de monumentenzorg, maar om de grote lijnen. NRP Gulden 
Feniks wordt toegekend aan een evenwicht. Onze samenleving verandert in een ongekend tempo, 
zodat ook vastgoed snel veroudert. Niet alleen schoolgebouwen, stadhuizen en kantoorgebouwen, 
maar ook miljoenen naoorlogse woningen zijn inmiddels sterk verouderd. Nog maar kort geleden 
leek het een goed idee om die woningvoorraad radicaal te vernieuwen.
 
Inmiddels begint het tij te keren. Maar er ligt een geweldige opgave. Het bekroonde 
renovatieproject Bouw van Jou in Deventer biedt misschien wel de ideale formule om afgeschreven 
huurwoningen een nieuw leven te geven. Waarmee ook starters op de woningmarkt gediend zijn. 
Laten we hopen dat dit goede voorbeeld veel navolging krijgt. Toch is er nog steeds veel reden tot 
zorg. Wat ontbreekt is een visie op de toekomst van ons land. 

Toen de naoorlogse woonwijken werden gebouwd, was er sprake van een nationaal 
stedenbouwkundig en ruimtelijk beleid. Misschien was dat beleid achteraf beschouwd wat streng 
en dogmatisch, maar nu is er helemaal geen beleid. Ontwikkelingen in de woningbouw worden 
overgelaten aan marktpartijen die natuurlijk geneigd zijn om niet veel verder te kijken dan hun neus 
lang is. Dit zal op termijn resulteren in verrommeling. Nu al is het zo dat veel nieuwbouw in oudere 
woonwijken sterk detoneert.
 
Nederland was altijd een wonderlijk land, een groot kunstwerk dat door waterstaatkundigen, 
wegenbouwers en andere ingenieurs werd ontworpen, onder ministerieel toezicht en op basis van 
een nationaal plan. Dit kunstwerk wordt al geruime tijd verwaarloosd. Geen enkele politieke partij 
heeft nog een mening over de inrichting van ons land. Het zou goed zijn om weer eens een poging 
te doen om beleid te maken. Duurzaamheid is immers veel meer dan een paar zonnepanelen 
op het dak. Het wordt hoog tijd om een nationaal renovatieplan te maken. En daarbij gaat het 
niet alleen om de gebouwde omgeving, want het platteland is verworden tot een agrarisch 
industriegebied dat bepaald niet duurzaam is.

Vincent van Rossem

COLUMN
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Prof. dr. Vincent van Rossum (1950)  
is verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam en houdt zich bezig met 
monumenten en stedenbouwkundige 
vraagstukken van de periode sinds de 19e 
eeuw. Van Rossum publiceert regelmatig, 
onder andere als opinieschrijver op NRP.nl 
en als columnist voor ArchitectuurNL. 
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RENOVATIE

De categorie Renovatie beslaat alle soorten
gebouwen die na renovatie weer een 

aantoonbare, duurzame toekomstwaarde 
hebben gekregen, met behoud van 

hun oorspronkelijke functie. 

  

BOUW VAN JOU
(DEVENTER)

  
BUILDING 026

CIRCULAIRE
HERHUISVESTING

LIANDER
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BOUW VAN JOU

Bouw van Jou (Deventer) is een uniek concept, ontwikkeld door Woonbedrijf ieder1. 

Het doel: afgeschreven huurwoningen ‘kosteloos’ verduurzamen en tegelijk doorstroming 

en kansen creëren voor starters. Woonbedrijf ieder1 renoveerde de buitenkant van deze 

verouderde rijtjeswoningen; aan de kopers de vrijheid om naar eigen smaak en budget de 

binnenkant op te knappen. Resultaat: een zeer waardevol en maatschappelijk gedreven 

project en een succesvol gerevitaliseerde buurt. Bouw van Jou is dit jaar de winnaar in de 

categorie Renovatie.

Perfecte mix van klushuis en renovatie
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RENOVATIE/WINNAAR
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Woonblok in gerenoveerde staat. 
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1. Een woonblok in de oude staat. 2. De entrees 
van de woningen zijn aan de straatzijde gemaakt, 
waardoor het oorspronkelijk gesloten karakter 
van de huizenblokken verdween. 3. 34 woningen 
zijn gerenoveerd. Het ontwerp van de gevels, 
de daklijsten en de luifels geven een mooi 
straatbeeld. 4. De binnenkant van een woning. 
Kopers konden naar eigen smaak en budget de 
binnenkant opknappen. 5. Een uniek concept dat 
aan alle kanten winst oplevert: verduurzaming 
van bestaande woningen, kansen voor starters 
om te kopen, diversiteit in de wijk.

2

3

4

1
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De lee»aarheid van de buurt in 
Landsherenkwartier in Deventer liet te wensen 
over. De woningen waren verouderd, de 
bevolkingsopbouw was eenzijdig en de buurt 
maakte een verwaarloosde indruk.
Inmiddels tref je in de wijk weer trotse 
bewoners aan, die in een volledig gerenoveerd 
rijtjeshuis wonen en genieten van een ruimtelijk 
en sociaal opgeknapte buurt. 

Bouw van Jou is een inventieve combinatie van 
renovatie en zel»ouw waarbij Woonbedrijf ieder1 
drie belangen samenbrengt: duurzaamheid van 
bestaande woningen, betaalbare woningen en 
doorstroming in de wijk, waarbij er kansen tot 
koop voor starters zijn ontstaan.

Het roer om
Door de omslag in het economische tij was 
bijsturen door corporatie ieder1 noodzakelijk. 
In plaats van sloop werd gekozen voor een 
duurzame renovatie van de 34 afgeschreven 
huurwoningen aan de Landsherenlaan en 
Frederik van Blankenheimstraat in Deventer. 
Het bleek een gouden greep die navolging 
verdient. De huizen zijn voor minder dan een 
ton op de markt gebracht. Doorstroming en het 
aantrekken van een nieuwe jonge doelgroep 
heeft de wijk weer toekomstbestendig 
gemaakt. Bovendien werden alle 34 woningen 
zodanig verduurzaamd dat ze van label D naar 
label A gingen. Bouw van Jou werd zo’n groot 

succes dat de vraag naar de woningen het 
aanbod in tienvoud oversteeg. Het is daarmee 
een mooi voorbeeld van hoe je de onderkant 
van huur naar koop kunt brengen.

Zien klussen, doet klussen
De nieuwe bewoners dienden bij aankoop een 
basis a»ouwpakket mee te kunnen financieren. 
Voor het opknappen van de binnenkant 
bestonden verschillende mogelijkheden. 
Daarmee is een goede balans gevonden tussen 
de mogelijkheden, wensen en vrijheid van zowel 
corporatie als bewoners. De noodzakelijk gedane 
investering motiveert bewoners bovendien om 
goed te zorgen voor hun woning. 

Naast de duurzame schilrenovatie heeft 
bouwbedrijf Haa³es een keuzemenu 
samengesteld om de kopers terzijde te staan 
bij het kluswerk. Van volledige uitbesteding, 
alleen materialen met een aantal uren advies, 
tot alleen advies. Bovendien was iedere vrijdag 
een klusadviseur van de aannemer aanwezig 
op de bouwplaats die vrijblijvend de kopers 
voorzag van klusadvies. De nieuwe bewoners 
hebben grote toegevoegde waarde in de 
dynamiek in de buurt.

Waarde toevoegen
Door de renovatie van de woningen is in 
de buurt niet alleen de sociale, maar ook 
de architectonische en ruimtelijke kwaliteit 

aanzienlijk verbeterd. Door de woningen te 
spiegelen en de tuinen van de straatzijde naar 
de achterzijde van de woning te verleggen, is 
de lee»aarheid duidelijk toegenomen.
Alle 34 woningen zijn binnen één jaar verkocht, 
waarbij via loting moest worden toegewezen. 
Er waren liefst 350 inschrijvingen, ruim het 
tienvoudige van het aantal aangeboden 
woningen. Hiermee is aangetoond dat er, ook 
in kleinere steden, toekomst zit in bestaande 
bouw en dat renovatie en het betrekken van 
bewoners bij hun omgeving tot aanwijsbaar 
resultaat leidt in lee»aarheid en duurzaamheid. 

Met het winnen van de NRP Gulden Feniks voor 
Renovatie erkent de jury de maatschappelijke 
drive achter dit project. ‘We moeten 
marktwerking niet zalig maken en kunnen 
stoppen met marktdenken, dan zorg je er ook 
voor dat er goede dingen gebeuren. Bouw van 
Jou is een duidelijk signaal aan de overheid: 
kijk, zo voeg je op grote schaal waarde toe.'

Inzender: Woonbedrijf ieder1
Mede-inzenders: opZoom architecten, 
Haa©es Veldwachter, programmateam 
Keizerslanden, Buro Zuijderwijk, Suz&Zo 
Verkoopmanagement, Hypotheekvisie 
Deventer, gemeente Deventer, Helder 
Makelaars

5
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Liander kantoor na de 
circulaire herhuisvesting.

Oorspronkelijke situatie 
Liander kantoren.

Atrium met veel groen 
en ontmoetingsruimten.
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Bij de circulaire herhuisvesting van Liander in Duiven zijn op fraaie, innovatieve en duurzame 

wijze 1.550 medewerkers geherhuisvest. Bij de recreatie van het gebouw stonden vijf thema’s 

centraal: het nieuwe werken, circulariteit, energie positiviteit, relatie met gebied en integraliteit. 

Door het aanbrengen van een overkoepelende dakconstructie en het onderling verbinden van 

de afzonderlijke gebouwen is een bijzonder gebruiks- en milieuvriendelijk gebouw ontstaan.

Het transformeren van ogenschijnlijk kansloos 
en verspreid liggend bedrijfsvastgoed naar een 
modern, energiepositief en circulair kantoor 
voor meer dan 1.500 werknemers is nogal een 
opgave. Met het aantrekken van Thomas Rau 
als architect, gespecialiseerd op het gebied 
van circulariteit en door ‘co-creatie’ tussen het 
consortium en de medewerkers van Liander, is 
een definitief ontwerp gerealiseerd voor een 
complex van vijf bestaande gebouwen die zijn 
uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ 
met zwevend dak.

Concept
De doelstelling was om een voorbeeld en 
aanjager te worden van de maatschappelijke 
verduurzaming in brede zin. Het concept voor 
de nieuwe huisvesting bestaat uit het bewust 
behouden en aanpassen van bestaande 
gebouwen uit economisch, esthetisch als 
circulair oogpunt. Uiteindelijk is tijdens de 
renovatie 93% van alle materialen circulair 
toegepast. De ambities op de gebieden 
Circulair Bouwen, Energie+ en Het Nieuwe 
Werken zijn door Liander, het consortium en de 
medewerkers in nauw overleg vastgesteld en 
hebben het ontwerp bijgestuurd. 

Innovatie
Zowel ontwerp als proces zijn innovatief 
gebleken. Door de inzet van PV panelen is er 
voor het eerst in Nederland sprake geweest 
van een energiepositieve bouwplaats. Tevens 
is er gewerkt met een grondsto£enpaspoort. 
Zo zijn oude overalls van Liander gebruikt 
als isolatie voor de binnenmuren en dienen 

oude werkbladen nu als afscheidingswanden. 
Als op een bepaalde dag weinig werknemers 
aanwezig zijn, kan besloten worden om een 
gebouwdeel af te sluiten, wat zowel scheelt 
in het energieverbruik als in de schoonmaak. 
Voor de dakconstructie is samenwerking 
gezocht met een achtbaanbouwer, die veel 
ervaring heeft met demontabele, lichtgewicht 
constructies. Het heeft geresulteerd in een 
dak met dertig procent minder staal dan in een 
conventioneel ontwerp. Het is duidelijk dat er 
veel macht en kracht aan te pas is gekomen om 
deze vernieuwende manier van renoveren te 
realiseren. 

Architectuur
Met de spectaculaire overkoepeling van de 
bestaande gebouwen is niet alleen de basis 
voor het energiepositieve klimaatconcept 
gelegd, maar ook extra gebruiksruimte 
gecreëerd. Deze nieuw ontstane tussenruimte 
kent een open structuur en doet sympathiek 
aan door een optimale daglichttoetreding, 
de natuurlijke materialen en de kleurstelling. 
De oorspronkelijke gebouwen zijn onderling 
verbonden door brede loopbruggen die met 
functies als een ko¹ebar, lounges en (flex)
werkplekken in het publiek toegankelijke atrium 
ontmoetingen faciliteren. De verdiepingen 
zijn in zijn geheel ingericht naar een type 
activiteit. Veranderende behoeften kunnen zo 
gemakkelijker worden opgevangen.

Duurzaamheid 
Met de gemeente Duiven en bedrijven in het 
gebied is een Groene Alliantie geïnitieerd, 

die diverse duurzame projecten op het 
bedrijventerrein heeft gerealiseerd. Naast 
energie houden zij zich bezig met het 
vergroenen van het gebied en het versterken 
van sociale cohesie. 
Dankzij de inzet van zonnepanelen en 
het gebruik van grondwater voor warmte/
koudeopslag, is het energiezuinige complex 
zelfs CO2-neutraal en in staat te voorzien in de 
eigen energiebehoefte. Uiteindelijk is Liander 
na de renovatie e¹ciënter uit dan wanneer 
het op de voormalige locaties bleef werken 
zoals zij dat deed. Hieruit blijkt dat duurzaam 
herontwikkelen tot een win-win situatie leidt. 
Het gebouw heeft een BREAAM-outstanding 
ontwerpcertificaat gekregen.
 
‘De circulaire herhuisvesting van Liander is 
vernieuwend, innovatief en een spectaculaire 
showcase voor duurzaam renoveren. Wie heeft 
gezien wat er voorheen stond, zal dat beamen’, 
aldus de jury.

Inzender: VolkerWessels Vastgoed
Mede-inzenders: Rau Architecten, Boele & 
van Eesteren, Werknemers Liander,
Fokkema & Partners, INNAX, Kuiper 
Compagnons, van Rossum
Raadgevende Ingenieurs, Aveco de Bondt, 
Turntoo, Liander

Schowcase van duurzaam renoveren

CIRCULAIRE HERHUISVESTING LIANDER
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De nieuwe situatie. Alzijdig 
en open gebouw stimuleert 
straatleven.

De oorspronkelijke situatie. 
Aanzicht vanaf het plein met 
de gesloten kopgevel en 
lage plint.

62-63_genomineerder5.indd   62 10-06-16   11:43



RENOVATIE/NOMINATIE

63 NRP Gulden Feniks 2016

In het hart van Arnhem, nabij de Eusebiuskerk, heeft de voormalige Openbare Bibliotheek 

een ingrijpende renovatie ondergaan. De gedurfde renovatie omvat belangrijke 

ingrepen ten aanzien van flexibiliteit, overzichtelijkheid en transparantie. Het gebouw is 

hierdoor toekomstbestendig; er kan een breed scala aan functies worden gehuisvest en 

functieveranderingen kunnen eenvoudig plaatsvinden. De Arnhemse binnenstad is een 

hoogwaardige kantoorruimte met een levendige plint rijker.

Het vertrek van de Openbare Bibliotheek 
in 2013 vormde de aanleiding om het 106 
meter lange gebouw ingrijpend te renoveren. 
Exterieur en interieur van het oorspronkelijke 
gebouw (1969) waren sterk gedateerd en lieten 
nauwelijks daglicht toe. De modernistische 
gevel maakte het pand streng en gesloten. 
De ligging op een breuklijn in de stad, tussen 
de historische binnenstad en het naoorlogse 
weefsel dat daaromheen is ontwikkeld, maakte 
de herontwikkeling cruciaal voor de omgeving.

Kantoorfunctie
Het doel was om in een integraal proces het 
beste kantoor- en winkelgebouw van Arnhem 
te ontwikkelen. Een goed imago moet er voor 
zorgen dat de gebruikers, bezoekers en de 
omgeving zich weer willen identificeren met het 
gebouw en de locatie. 

Het herontwikkelen van een voormalig 
openbaar gebouw tot kantoorruimte vraagt om 
durf. De jury spreekt dan ook van een moedig 
project. ‘Om zo je nek uit te steken, en dan ook 
nog met een kantoorfunctie, dat vergt lef’, stelt 
de jury. 

Voorafgaand aan de herontwikkeling zijn 
diverse scenario’s bestudeerd. De overtuiging 
en kwaliteitseis bleven: realiseren van grote 
winkelruimtes in de plint en hoogwaardige 
en flexibele kantoorruimtes die betaalbaar 
zijn en die aansluiten bij de vraag in Arnhem. 
De hybride vloer in het kantoorgedeelte is zo 

geconstrueerd dat de vloer zonder impactvolle 
en ingrijpende aanpassingen kan worden 
verwijderd, waardoor een ruimtelijke koppeling 
tussen de vloeren mogelijk is en hierdoor 
voor meer soorten gebruik(ers) geschikt kan 
worden gemaakt. Het vraagt vanuit economisch 
en financieel perspectief moed om mee te 
gaan in de overtuiging dat dit project alleen 
kans van slagen heeft als de uitstraling echte 
toegevoegde waarde heeft voor de functie, het 
vraagt om vertrouwen in de businesscase dit 
ook werkelijk te doen.

Ruimte
Er is ruimtelijke overmaat gecreëerd door onder 
andere twee entresolvloeren te verwijderen, 
een nieuwe vloer toe te voegen en een atrium 
te creëren. Het resulteert in een transparant en 
flexibel gebouw. Ondanks de omvang toonde 
het interieur, door de split levels, zich nooit 
groots en ruimtelijk. Terwijl dergelijke grote 
vloeren midden in de stad heel bijzonder  
zijn. Dit aspect is gesublimeerd door de split 
levels te verwijderen, waardoor enorme vloeren 
zijn ontstaan. 

Het marmer van de gesloten kopgevel 
werd hergebruikt in de entree voor 
de kantoorruimtes en benadrukt de 
scharnierpositie tussen de oude binnenstad 
en het abstracte karakter van de naoorlogse 
wijken. De nieuwe gevel bestaat voornamelijk 
uit glas, met een verwijzing naar de kozijnen 
van de panden uit de binnenstad. Richting 

de naoorlogse stad krijgt de gevel geleidelijk 
meer glas, waardoor de achterliggende 
vloerenstructuur zichtbaarder wordt. In de 
kelder is ruimte gecreëerd voor een private 
parking voor de gebruikers. In de plint zijn grote 
winkelruimtes gerealiseerd en op het dak is een 
terras aangelegd.

Arnhem
Bij de grootschalige renovatie is de 
verbondenheid met Arnhem gezocht en 
gevonden. De herontwikkeling heeft de 
Koningstraat nieuw leven ingeblazen en weer 
onderdeel gemaakt van het winkelparcours 
in Arnhem. Volgens de jury is het voor 
Arnhem heel belangrijk dat dit gebouw op 
deze cruciale plek in de stad op deze manier 
is herontwikkeld. Het volledige proces van 
renovatie is gebaseerd op relevantie voor het 
pand en haar eigenaar, toekomstige gebruikers, 
omgeving, omliggende ondernemingen en 
tenslotte de stad. De nieuwe identiteit en 
functie maken dat het voormalig gesloten  
pand en de Koningstraat weer een 
uitnodigende plek zijn.

Inzender: Colliers International
Mede-inzenders: V8 Architects, Van Wijnen 
Oost B.V., ABT, DGMR, DB-M, Colliers 
International Asset Development

Nieuw elan voor de Koningstraat

BUILDING 026
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Bezoekerscentrum DNB Biesbosch MuseumEiland
Tegenover het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) 
stond een kantoorgebouw waarin haar rekencentrum gevestigd 
was. In een scan bewezen Inbo en Deerns dat het mogelijk was het 
bezoekerscentrum en de kantoren hier te combineren. Vervanging van 
de gevel was de meest duurzame optie. Het gebouw heeft een totaal 
ander aangezicht gekregen door de installaties in het souterrain onder 
te brengen en door een compleet nieuwe glasgevel. De opzichtige kap, 
aangebracht door architect Abma, kon daarmee verwijderd worden. De 
nieuwe vliesgevel is uitgevoerd in bronskleurig aluminium stijlen, met 
diepe neggen, die het gevelbeeld van het gebouw in het voorbijgaan 
steeds veranderen. Op de begane grond en de eerste verdieping is 
het gebouw volledig als etalage voor het nieuwe bezoekerscentrum 
uitgevoerd. Opvallende eyecatchers zijn de nieuwe vides, waarin grote 
bomen groeien, en de plantenwand over vijf verdiepingen in het volledig 
gehandhaafde hoofdtrappenhuis. Ook de filmzaal, met de uitstraling van 
een stapel goudstaven, valt op in positieve zin.
Inzender: Inbo
Mede-inzenders: De Nijs, Deerns, Pieters bouwtechniek, Qwinq & ABC 
Nova Bouwmanagement, DST tentoonstellingsontwerp, Jan de
Vries Fotograaf, De Nederlandsche Bank

Het bestaande gebouw van het Biesbosch Museum heeft een 
spectaculaire metamorfose ondergaan en is afgelopen zomer weer 
geopend voor publiek. In de nieuwe vleugel bevinden zich het restaurant 
en een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst. In het najaar 
van 2016 worden op het museumeiland een grote watermaquette van 
de Biesbosch en een zoetwatergetijdenpark gerealiseerd. Om niet 
onnodig materiaal en energie te verspillen, is ervoor gekozen om de 
oorspronkelijke zeshoekige paviljoenstructuur te handhaven en een 
uitbreiding te realiseren aan zuidwestelijke zijde. De oppervlakte van het 
gebouw wordt hiermee twee keer zo groot. De uitbreiding is voorzien 
van veel glas en doorbreekt daarmee het gesloten karakter van het 
museum. Het oude en nieuwe deel van het museum zijn omzoomd 
door grondlichamen en voorzien van een gras- en kruidendak. Hiermee 
wordt ecologische waarde toegevoegd. Op koude dagen houdt een 
biomassakachel het gebouw op temperatuur. Op warme dagen wordt er 
via dezelfde installatie gekoeld door uitwisseling met de rivier.
Inzender: Studio Marco Vermeulen
Mede-inzenders: Studio Joyce, Langezaal, Staton Bouw, Werkendam, 
Edion Bouw en Management, Driebergen, Raadgevend Ingenieursburo 
van Nunen, Rosmalen W5A Structures, Overdevest Adviseurs, MoBius 
Consult, Zet, Drabbe, WVI, Van Helvoirt, Verberne, Bart Cuppens, 
Stichting Biesbosch Museum 64NRP Gulden Feniks 2016
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Boshuis Cruise Terminal Rotterdam
Bovenop een recreatiewoning uit de jaren '50, verscholen in het bos, 
verrijst een sculpturale en duurzame woninguitbreiding. De dakopbouw 
bevindt zich in het bladerendek en voelt aan als de beschermende 
omgeving van een boomhut. Het ontwerp past met zijn schuine daken 
en wanden binnen de kaders van het bestemmingsplan. De bestaande 
woning is duurzaam gerenoveerd en is volledig autarkisch. Er is een 
o£-grid zonnesysteem, de verwarming gaat via een houtkachel en het 
afvalwater dat nu in een septic tank uitkomt, zal in de toekomst worden 
gezuiverd door een helofytenfilter. De dakopbouw bestaat grotendeels 
uit houtskeletbouw, is geïsoleerd met vlaswol en is rondom bekleed  
met onbehandeld lariks. De opbouw en het interieur zijn op maat 
gesneden voor de functies en het gewenste gebruik en zo compact 
mogelijk ontworpen. De dakopbouw biedt plaats aan twee slaapkamers 
en een overloop met wasmeubel, van waaruit je toegang hebt tot het 
bestaande dak.
Inzender: Bloot
Mede-inzenders: Bloot Architecture, Tjeerd Bloothoofd, Mansbouw

De Cruise Terminal Rotterdam is oorspronkelijk gebouwd als 
aankomstgebouw van de Holland Amerika Lijn. Het gebouw is ontworpen 
door Brinkman, Van den Broek & Bakema. Tot medio jaren '70 deed het 
gebouw dienst als terminal. Na een periode van leegstand is het gebouw 
in de jaren ‘90 in gebruik genomen als evenementenlocatie. Momenteel 
heeft het gebouw opnieuw een cruiseterminal functie. Daarnaast 
wordt de terminal ook ingericht voor evenementen en congressen. 
Deze dubbelfunctie maakte modernisering, groot onderhoud van de 
gebouwschil en uitbreiding van de terminal noodzakelijk. Op de kade is 
een tijdelijke uitbreiding gerealiseerd ten behoeve van bagageopslag: de 
P.U.L.S (pop-up luggage storage), een ontwerp van TomDavid Architecten. 
Verschillende membraanwanden kunnen in enkele minuten worden 
neergelaten en schermen zo de ruimte onder het platform af, die dienst 
doet als ko£eropstelplaats voor de cruiseschepen. Zodra de ruimte niet 
meer benodigd is, worden de wanden opgetrokken en is de kade weer 
publiek toegankelijk. 
Inzender: ABT
Mede-inzenders: TomDavid Architecten, Heijmans, STIEVA, ERA 
CONTOUR, gemeente Rotterdam, Ma Guise, Cruise Port Rotterdam, 
BBN Adviseurs, Kummer & Herrman, Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
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Gemeente Leidschendam-Voorburg Concertgebouw De Vereeniging
Het project Centrale Huisvesting van de gemeente Leidschendam-
Voorburg hield het centraliseren van de binnendienst van de 
gemeentelijke organisatie in twee bestaande gebouwen in: het 
gemeentehuis in Leidschendam, een monumentaal gebouw van 
architect Kropholler uit 1940 en het tegenovergelegen Stadskantoor 
van architect Snelders uit 1996. Beide panden voldeden niet meer aan 
de huidige kantoorbehoefte. De gemeente heeft gekozen voor een 
flexibel kantoorconcept en het invoeren van Het Nieuwe Werken. Het 
projectteam kreeg de opdracht deze werkwijze in de gebouwen mogelijk 
te maken zodat een betere samenwerking tussen de afdelingen en 
een betere dienstverlening werd gerealiseerd. Beide kantoren hadden 
een traditionele kamerindeling. De structuur van de gebouwindeling 
is bij de renovatie volledig herzien, waarbij het monumentale deel van 
het gemeentehuis is gerespecteerd. Daarnaast ambieert de gemeente 
het gebruik van duurzame gebouwen. Voor het gemeentehuis is het 
BREEAM-certificaat 'Good' behaald en voor het stadskantoor 'Very good'. 
Inzender: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Mede-inzenders: Architecten Cie, Kraaijvanger, OTH, BAM, ZRi, ABT, 
IGG, BLBP

Het concertgebouw De Vereeniging wordt, mede door de geweldige 
akoestiek, gerekend tot het waardevolste erfgoed van Nijmegen. Het 
gebouw uit 1914-1915 van architect Oscar Leeuw is ontworpen in de 
stijl van het rationalisme en heeft kenmerken van Art Nouveau en Art 
Deco. Het kleurrijke gebouw kende een rijke, decoratieve uitstraling. 
Door talloze ingrijpende verbouwingen in en om het gebouw heeft 
De Vereeniging de oorspronkelijke uitstraling en de relatie met de 
stad verloren. Braaksma & Roos Architectenbureau heeft een ontwerp 
ontwikkeld dat gericht was op het herstellen van de helderheid en 
transparantie van het gebouw. Er is een nieuwe samenhang gecreëerd 
tussen de gebouwdelen en de geleidelijke transitie naar het plein is weer 
voelbaar. Van een donker, ontoegankelijk gebouw is De Vereeniging 
weer een licht en open icoon geworden. Het gebouw trekt sinds de 
renovatie aanzienlijk meer bezoekers.
Inzender: Braaksma & Roos Architecten
Mede-inzenders: Peter Sas Architecten, Van der Plas Meubel & Project,
BeersNielsen, De Bonth van Hulten, BAM techniek, Homij Technische 
Installaties, StaPoTech, Schakel Schildersbedrijf, Croes Bouwtechnisch 
Ingenieursbureau, Peutz, Theater Advies B.V., Pro Consultants, K&R 
Consultants, Moerkerk Advies, Stadsschouwburg, de Vereeniging 
Nijmegen

66NRP Gulden Feniks 2016

66_r7r9.indd   66 10-06-16   11:47



De Buze Steenwijk De Nieuwe Boompjes
Het bestaande schoolgebouw waarin de oude Buze gevestigd was, 
is vernieuwd. De locatie is een beschermd stadsgezicht en er was 
aanvankelijk niet gedacht aan sloop. Door het verkrotte aansluitende 
eethuisje wel te slopen, kwamen de karakteristieken van beide panden 
naar voren en werd hun wederzijds versterkende relatie voelbaar. Op de 
door sloop beschikbaar gekomen plek is de benodigde uitbreiding van 
het centrum ontworpen in een modern volume dat bekleed is met brons/
goudkleurige aluminium lamellen, voorzien van zwarte metalen kozijnen 
en veel glas. De nieuwbouw is volledig in contrast met de kerk en de 
voormalige school, maar niet overheersend. De bestaande rooilijnen 
zijn doorgezet, de goothoogte van de kerk is gevolgd en de diepte van 
de nieuwbouw komt overeen met de diepte van de kerk. Oud en nieuw 
verenigen zich op een eigentijdse wijze tot een harmonieus geheel. 
Inzender: Johan Sijtsma Architectenteam B.V.
Mede-inzenders: Prins Bouw B.V., Timpaan Welzijn Gorredijk, 
Ingenieursburo Meijer & Joustra, Raadgevende ingenieurs Nieman, 
Projoule energie- installatieadvies, Kalkulatieburo de Bildt, Gemeente 
Steenwijkerland, D. Ruisch, J. Pereboom, Totaal installateur Brouwer 
Tuk, Storax B.V., G. Hellinga B.V.

Gebouw Boompjes 250 is in 1955 opgeleverd als enige Bijbank van 
De Nederlandsche Bank in Rotterdam. Het ontwerp van architect 
Henri Zwiers is gemeentelijk monument en in zijn soort vrij zeldzaam 
in Rotterdam. Het sterke originele bouwkundige karakter van het 
gebouw conflicteerde met de hedendaagse eisen. De oriëntatie naar 
hoofdverkeersader De Boompjes was niet meer functioneel. Boompjes 
250 staat markant aan De Maas in het centrum van Rotterdam. Tussen de 
kleurloze en deels in onbruik geraakte modernere kantoorkolossen is het 
bakstenen gebouw een uitzondering met identiteit. De opgave was om 
dit gebouw nieuw leven in te blazen en weer future-proof te maken. Dit is 
bewerkstelligd door de bestaande structuur en monumentale kenmerken 
als uitgangspunt te nemen en aan te vullen met slimme ontwerpkeuzes, 
zoals klimaatmaatregelen die niet zichtbaar zijn en niet conflicteren met 
het monument. De vele monumentale onderdelen zijn in het nieuwe 
ontwerp benadrukt. Een zeldzaam Rotterdams monument heeft een 
nieuwe toekomst gekregen.
Inzender: COD 
Mede-inzenders: 01-10 Architecten, Pleijsier Bouw, Zonneveld 
Ingenieurs, RHDHV, Idea BV, OC&C Strategy Consultants, Fokkema & 
Partners, VNAB
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De Resident, Ministerie van VWS en SZW Diergaarde Blijdorp 
De Resident is een grote, complexe renovatieopgave van 60.000 
m2 waarbij onder andere bouwkundige ingrepen, interieurrenovatie, 
installatietechniek en akoestiek samenkomen. De originele Resident 
gebouwen Castalia en Helicon zijn in de jaren ‘90 ontworpen door 
architecten Michael Graves en Sjoerd Soeters. In het nieuwe gebouw 
zijn deze twee bestaande gebouwen met elkaar verbonden door 
een licht en transparant atrium. Vanaf hier kan men beide ministeries 
betreden. Nieuwe trappen, bruggen en vides geven toegang en zicht 
op de onderste vijf verdiepingen waar de voor alle rijksambtenaren 
toegankelijke functies zich bevinden. Voor de vloeren werd een speciaal 
plan gemaakt. Ruim dertig schilderijen werden geselecteerd in de 
thema's 'gezondheid en vrije tijd' voor het Ministerie van VWS en het 
thema 'werk' voor het Ministerie van SZW. De schilderijen zijn vergroot 
tot de omvang van de plattegronden en verdeeld in een raster van 
vloertegels van 50x50 cm. Het resultaat zijn dertig verblu£end kleurrijke 
vloerpatronen die elke verdieping een unieke sfeer geven.
Inzender: Hofman Dujardin Architecten
Mede-inzenders: Heijmans, Ministerie van VWS en SZW, Antea Group, 
cepezed, Rijksvastgoedbedrijf

Het oorspronkelijke complex werd als tweelinggebouw in 1939 
ontworpen door Sybold van Ravesteyn en bestond uit een gira£enverblijf 
en een theeschenkerij. Door de jaren heen zijn de gebouwen meerdere 
malen van functie veranderd en is er veel van de oorspronkelijke 
architectuur verloren gegaan. De gebouwen voldeden niet meer aan de 
technische eisen van een moderne dierentuin. Door een balkon in de 
hoge ruimte van het horecapand te plaatsen, kon het aantal zitplaatsen 
en toiletten worden vergroot. Aan de achterzijde van beide gebouwen 
is een volume toegevoegd waardoor ze weer optimaal kunnen 
functioneren. Bij de horeca zit in het nieuwe volume een spoelkeuken, 
opslag, koelruimte en personeelsruimte. Bij de leeuwen zijn de 
nachtverblijven opgenomen in het volume, waardoor het binnenverblijf 
als showcase kon worden vormgegeven. Beide nieuwe volumes sluiten 
qua vormgeving aan bij de architectuur van Van Ravesteyn. De renovatie 
heeft bijgedragen aan een betere routing voor bezoekers, een hogere 
omzet in de horeca en een verbeterde leefomgeving voor de leeuwen.
Inzender: Siebold Nijenhuis Architect
Mede-inzenders: Broekbakema en Kees Rouw, Deerns 
Installatietechniek, CAE Nederland Adviseurs voor bouwtechniek, ODS 
Jansen Geveltechniek, JM van Delft+zn. BV, Diergaarde Blijdorp
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Duurzaam Wonen in Tholen Edith Stein College, Den Haag
Het project omvat de aanpak van vierhonderd grondgebonden 
eengezinswoningen (bouwjaar ‘68-‘70) in de gemeente Tholen. Het 
doel was om de woningen naar nul-op-de-meter te renoveren met 
een exploitatietermijn van 25 jaar. Om te komen tot een kwalitatief 
hoogwaardig woonproduct en een gezonde businesscase is er voor 
de eerste vijftig woningen afgesproken ze in tranches van ongeveer 
tien stuks te ontwikkelen, om op die manier tussentijds proces- en 
productverbeteringen te kunnen doorvoeren. Daarnaast wordt het zo 
mogelijk de ervaringen van klanten in het product mee te nemen. Na 
deze vijftig woningen moet er een woonproduct zijn ontwikkeld dat 
voldoet aan de uitgangspunten en gewild is door de klant. Daarvoor 
gelden in het bijzonder de aspecten: tevreden bewoners, voldoen aan 
NOM en NULtreden voorwaarden (EPV proof). 
Inzender: Stadlander 
Mede-inzenders: Gewoon architecten, Van Agtmaal, Samen Sterk, 
Aveco de Bont, VolkerWessels Vastgoed, gemeente Tholen 

Het in 1931 gebouwde Edith Steincollege van architect ir. Henri 
Thunnissen voldeed niet langer aan hedendaagse eisen in ruimtelijk en 
technisch opzicht. In 2012 werd besloten om het gebouw en het gebied 
eromheen te revitaliseren door nieuwbouw (77 procent) en renovatie (23 
procent Het statige gebouw is gelegen in de Haagse binnenstad, aan 
het einde van het Louis Couperusplein. De gebiedswaarden en -identiteit 
van de wijk zijn in het ontwerp gerespecteerd, waardoor de signatuur van 
de Nieuwe Haagse School in tact is gebleven. De verdiept aangelegde 
gymzalen vormen een geheel met de nieuwbouw. De gymzalen 
zijn overspannen door vakwerkspanten, waarin de bovenliggende 
verdiepingen zijn geïntegreerd. Deze sluiten qua niveau naadloos aan 
op de mooiste ruimte en het nieuwe hart van de school: de aula. Deze is 
ondergebracht in de bestaande kapel van het oude schoolgebouw. De 
constructieve opzet maakt een keur aan verschillende onderwijsvormen 
mogelijk. Door zijn compactheid is er voldoende ruimte over voor een 
groene buitenruimte, wat de stedelijke omgeving verbetert.
Inzender: atelier PRO architekten 
Mede-inzenders: Heijmans Bouw, Vereniging Nieuwe Schoolstraat/
Louis Couperusplein, Witteveen + Bos, IMd Raadgevende ingenieurs, 
Dijkoraad BV, BBN, adviseur Stichting Lucas Onderwijs
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Eduard IJdo Leiden 1890 Emma Kinderziekenhuis AMC
Het project bestaat uit drie panden en is gelegen op een van de 
mooiste plekken van Leiden, midden in het historische centrum, aan de 
Hooglandse Kerkgracht. Het betreft een voormalig woonhuis en oude 
drukkerij uit 1890, beide Rijksmonument, en een nieuwbouw uit 2015. 
De panden hebben een oppervlakte van circa 18 bij 18 meter en hebben 
op de plaats van het voormalige lichthof een nieuw trappenhuis en 
personenlift gekregen. Er is veertig jaar geen onderhoud uitgevoerd, met 
verrotte kozijnen en ramen, gescheurde wanden en een deels ingezakt 
dak als gevolg. Bij het uitbrengen van het bod mochten de panden 
niet worden betreden. Bij de renovatie diende het bestemmingsplan 
te worden aangepast. Cascoherstel, aanbrengen van een stalen 
corset en nieuwe betonfundering waren noodzakelijk voordat met de 
restauratie kon worden begonnen. De verkregen vloervelden gaven 
veel indelingsvrijheid en maakte het creëren van grote gelijkvloerse 
appartementen mogelijk. Inmiddels herbergen de panden negen 
comfortabele woningen.
Inzender: Atrium vastgoed ontwikkelaars
Mede-inzenders: Hans Bakker, Veenman en Vink, Faas, Iterson 
adviesbureau voor bouwconstructies 

De opgave voor het Emma Kinderziekenhuis AMC liet zich bij eerste 
aanblik lezen als een interieuropgave, maar bleek fundamenteler van aard 
te zijn. De noodzakelijke vernieuwingen, verwoord in het programma van 
de metamorfose, grijpen diep in in de bestaande verhoudingen tussen 
patiënten, hun ouders, het verplegende personeel en medici. Naast de 
wens om modernisering en vergroting van de omgeving waarin kinderen 
worden verpleegd door te voeren, gold een veel inhoudelijker en complexer 
motief. Als basis voor het ontwerp heeft slechts het casco van het gebouw 
gegolden: plattegrondvorm, gevels, draagstructuur en infrastructuur. Binnen 
het open casco zijn alle patiëntengroepen op een eigen verpleegafdeling 
ondergebracht en zijn op strategische plekken een groot aantal algemene 
voorzieningen geplaatst. Zo ontstaat een kinderziekenhuis als een kleine 
stad in een groter gebouw. De structuur van verbindingen is begrijpelijk 
gemaakt en biedt overal oriëntatiemogelijkheid, zowel voor de kinderen die 
er verpleegd worden als voor de bezoekers.
Inzender: OD 205 architectuur bv 
Mede-inzenders: Medicomzes Amsterdam, Opera-Amsterdam, Grontmij, 
Aronsohn, Stevens van Dijck, Van Galen Klimaattechniek, Imtech 
Building Services, Interfurn, Bruns, Van de Plas, Arts & Associates, Tars, 
AMC Directoraat Huisvesting + Techniek, Emma Kinderziekenhuis
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Gemeentehuis Bloemendaal HNK Utrecht Centraal Station 
Met het ontwerp is voortgebouwd op de geschiedenis van de plek, de 
buitenplaats Bloemenheuvel. De realisatie van het nieuwe gemeentehuis is 
het sluitstuk van de fusie van de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek. 
Met deze centrale huisvesting krijgt de gemeentelijke organisatie ook een 
fysieke uiting. De opdracht was het bestaande gemeentehuis uit 1966 te 
revitaliseren, te verduurzamen en geschikt te maken voor Het Nieuwe Werken. 
Het oorspronkelijke voorhuis en de karakteristieke voorgevel, afgeleid van 
het landhuis van landschapsarchitect J.D. Zocher uit 1820, zijn behouden 
gebleven. Erachter is een nieuw ruimtelijk en compact gebouw geplaatst. Met 
de implementatie van een publiekscentrum wordt de interactie tussen burger 
en overheid versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan de transparantie van 
openbaar bestuur. Het project scoort hoog op energiezuinigheid. Verwarming 
en koeling wordt geregeld met warmte en koude opslag onder de grond. Het 
dak telt tweehonderd zonnepanelen en op het sedumdak groeien mossen en 
plantjes voor natuurlijke isolatie. 
Inzender: NEXT architects 
Mede-inzenders: Rudy Uytenhaak Architectenbureau, J.P. van Eesteren, 
Pieters Bouwtechniek, DWA, Deerns raadgevende ingenieurs, Bremen 
Bouwadviseurs, Peter de Ruyter landschapsarchitectuur,  
gemeente Bloemendaal 

Het pand van circa 10.000 m2 staat in het centrum van Utrecht: op een 
zichtlocatie vanaf het spoor met uitzicht over de stad. Nadat de huurder 
in 2014 uit het gebouw vertrok, is in slechts acht maanden tijd de 
transformatie naar een HNK-vestiging gerealiseerd. Het gebouw kenmerkte 
zich door de tweezijdige, gesloten en gespiegelde lay-out met kleine en 
particuliere ingangen aan beide zijden. Met het uitbouwen van de begane 
grond en het plaatsen van een nieuwe transparante gevel, worden beide 
ingangen verbonden middels één grote entree. De eerste verdieping is 
gedeeltelijk opengebroken, waardoor een atrium is ontstaan. Bezoekers 
komen binnen in een bruisend sociaal hart met een Grand Café, receptie 
en (flex-)werkplekken. Op de vide zijn de vergaderruimtes, waarvan twee 
boven het sociale hart hangen door middel van een zwevende constructie. 
Middels individuele aanvullende koeling, wordt bij geen bezetting minimaal 
energie verbruikt, met behoud van optimaal comfort. Door de renovatie is 
het pand van energielabel C naar label A gegaan.
Inzender: NSI HNK NV 
Mede-inzenders: SKEPP Design & Build, OOK architecten, HLE Bouw, 
Hinsch, WM installaties, Nimsys, Unica, Romex, Schröder Interieurs 
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Hoofdkantoor Philips Lighting Hoofdbureau voor de politie 
Het project betreft de verhuizing van Philips Lighting van het centrum 
naar de High Tech Campus in Eindhoven. In een ensemble van drie 
bestaande gebouwen zijn de activiteiten van Lighting ondergebracht. 
Brand Experience vormt hierbij een overkoepelend thema dat gebouwen 
en werknemers met elkaar verbindt. De mix van kantoren, laboratoria, 
een vergadercentrum, testruimten en een experience center verrijkt de 
gemeenschap van de High Tech Campus en zorgt voor een nieuw elan. 
Het hoofdgebouw, één van de eerste labgebouwen uit de jaren ‘60, heeft 
de grootste verandering ondergaan. Een voormalige patio is overdekt 
en het nieuwe tien meter hoge dak biedt ruimte aan een atrium met een 
Light Sculpture. Het atrium biedt ruimte voor intiem, informeel overleg tot 
townhall meetings. Daaraan gekoppeld is het Lighting Application Center 
dat een letterlijke vertaling vormt van Brand Experience. Het gebouw is 
een voorbeeldproject geworden van hoe licht een actieve rol kan spelen 
in het welbevinden van gebruikers van een gebouw.
Inzender: Inbo-JHK 
Mede-inzenders: LAVA, Heijmans, Tielemans, Deerns, Peutz, Philips 
Lighting, BeersNielsen, Brink Groep, Heijmans/Mansveld, Tjep/Thinc 
Design, Van den Oever Expo/Van Krieken, Philips Real Estate 

De Artillerie, een in historiserende stijl gebouwd complex uit de jaren 
‘90 in Den Haag, is gerenoveerd tot het nieuwe hoofdbureau van de 
politie. De Artillerie was een gebouw met een interessante structuur, 
waarvan de ruimtelijke kwaliteit niet tot zijn recht kwam. Door een 
aantal grondige aanpassingen is het een aangenaam luchtig, ruim 
en licht geheel geworden, met een sfeer die de hoofdzetel van de 
politie recht doet. Rondom centraal gesitueerde ruimten zoals de 
perszaal, Nationale Briefingzaal en vergader- en conferentiezalen, is 
een perifeer kantoorgebied met teamkantoren, individuele kantoren en 
zeshonderd flexibele werkplekken gerealiseerd. Alle onderdelen die 
hergebruikt konden worden zijn behouden, of dit nu de toiletgroepen, 
installatieonderdelen of kabelgoten betrof. Door te onderzoeken welke 
elementen restwaarde hebben en die op te nemen in het ontwerp,  
is er op geen enkele manier sprake van verspilling. Zo kon worden 
voldaan aan de ambitieuze duurzaamheids- en budgettaire  
eisen van de opdrachtgever.
Inzender: Ector Hoogstad Architecten
Mede-inzenders: De Vries en Verburg, Deerns, IMd Raadgevende 
Ingenieurs, IGG, Politie 
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Renovatie Hortusplantsoen 1-3 Jachthuis Beukenrode 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) heeft opdracht 
gegeven het academiegebouw te renoveren en vergroten. Door de 
uitbreiding en aanpassing van dit gemeentelijk monument is het een 
duurzaam, flexibel en toekomstbestendig onderkomen voor de Reinwardt 
Academie geworden. De restauratie van het historische gebouw is 
gecombineerd met een zorgvuldig aansluitende nieuwe uitbreiding, 
en met het volledig vernieuwen van de installatietechniek. Hierdoor 
kan het pand intensief en prettig worden gebruikt. De historische en 
nieuwe ruimten bestaan naast elkaar in open verbindingen, zonder 
dat er harde contrasten zijn opgezocht. Het project heeft geleid tot 
een onderwijsgebouw met een zeer goed toekomstperspectief in 
een deel van Amsterdam waar verschillende culturele organisaties 
en onderwijsgebouwen geclusterd zijn. Door de extra aandacht voor 
energie, gezondheid en besparingen op materiaal is het gebouw zo 
duurzaam verbouwd dat het BREEAM-NL ontwerpcertificaat ‘very-good’ is 
behaald; de eerste voor een hbo-instelling in Nederland. 
Inzender: Rienks Bouwmanagement 
Mede-inzenders: Marx & Steketee en Verlaan & Bouwstra, BAM 
Utiliteitsbouw B.V., Reinwardt Academie, Rienks Bouwmanagement, 
Van Rossum, ABT, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Het uitgangspunt voor Jachthuis Beukenrode was toekomstbestendig 
restaureren. Onderdelen met cultuurhistorische waarde zijn gerestaureerd, 
verdwenen onderdelen zijn op ecologische wijze teruggebracht en nieuwe 
toevoegingen zijn met circulaire methoden gebouwd. Onderdeel van 
het project is aantonen dat het ecologisch en duurzaam renoveren en 
restaureren van een Rijksmonument mogelijk is. Er is uitgebreid studie 
gedaan naar de wijze waarop het gebouw een eeuw geleden gebruikt werd 
vanuit energetisch oogpunt. Die oude manier is op een hedendaagse wijze 
teruggebracht, bijvoorbeeld in de ventilatie en verwarming. Er is niet alleen 
gelet op het behouden, maar ook op het gebruiken en terugrestaureren 
van onderdelen. Zorgvuldige tochtdichting, opnieuw werkend gemaakt, 
beperkt het energieverlies en de teruggebrachte 19e eeuwse houten 
persiennes zorgen weer voor zonwering. Samen met het isoleren van het 
dak leverde het een energielabel A op. De energie wordt volledig uit lokale, 
hernieuwbare energiebronnen gehaald. De cultuurhistorische waarde van 
het monument is zelfs verbeterd.
Inzender: ORGA architect 
Mede-inzenders: Heilijgers, Copijn, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 
Monumentenwacht Utrecht, Nieman, JVZ, BBA, Triodos Bank, 
Nationaal Restauratiefonds, Provincie Utrecht, Sint Augustinusstichting 
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Karrespoor TOPPPhuis Gazelle Innovation & Production Center 
Woningbouwcorporatie HW Wonen benaderde Willems Vastgoedonder-
houd met een constructief probleem aan het complex aan het Karrespoor 
in Oud Beijerland. In de woningen van dit complex was de stabiliteit van 
de constructie niet in orde; er ontstonden scheuren in de vloeren en 
wanden van de huizen. Besloten werd om noodvoorzieningen aan te 
brengen om verdere schade te voorkomen. Daarna is een vervolgplan 
gemaakt om de woningen te verbeteren. Een nieuwe dakconstructie die 
de krachten per woning afdraagt aan de bouwmuren is aangebracht en 
de gemetselde buitenspouwbladen zijn gesloopt. Dit had twee redenen: 
ten eerste kon het binnenspouwblad zo goed verstevigd worden, 
daarnaast bood dit de mogelijkheid om de woning te voorzien van 
aanvullende isolatie. De woningen zijn van label D naar label A gegaan. 
Er is gekozen om de energiebesparing te realiseren middels na-isolatie, 
afgewerkt met stucwerk, aan de buitengevel. Dit wordt gecombineerd 
met nieuwe kozijnen inclusief tripple glas. 
Inzender: Willems Vastgoedonderhoud 
Mede-inzenders: Wullfraat, Uniek, STO isoned, HW Wonen 

Een verouderde fietsenfabriek is getransformeerd tot Koninklijke 
Gazelle Innovation & Production Center. Het oude complex omvatte 
bedrijfshallen, loodsen en kantoren die in de afgelopen honderd jaar 
zijn gebouwd (ca. 35.000 m2). Een team van specialisten ontwierp een 
compacte productiefaciliteit (25.000 m2), waarbij de productiecapaciteit 
verhoogd is. Essentieel was de herindeling van de oorspronkelijke 
Gazellebebouwing uit 1912. Dit Rijksmonument was door interne 
verbouwingen ernstig aangetast en belangrijke delen uit het ontwerp 
van architecten C.N. van Goor en G.J. Uiterwijk waren onherkenbaar. 
De oorspronkelijke lichthof, een prachtige vide die alle etages verbindt, 
is weer teruggebracht. De uitdaging was om, met behoud van cultureel 
erfgoed, binnen de bijzondere context van de Gazellefabriek, een 
nieuwe productie faciliteit anno 2016 te realiseren. De combinatie van de 
eigentijdse architectuur van de nieuwe montagehal en de oorspronkelijke 
gebouwen levert zowel buiten als binnen een wereld op waarin alles  
draait om 'het Gazellegevoel'.
Inzender: Bronsvoort Blaak Architecten bna Amerongen 
Mede-inzenders: Van Wijnen, Lendering & Partners, Verwey Raadgevend 
Technisch Bureau, Koninklijke Gazelle
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Laleli Lofts NewWorldCampus 
Het pand op de hoek van de Gouwstraat en de Wolphaertstraat in 
Rotterdam was in slechte staat. De ambitie was om het pand op deze 
zichtlocatie een nieuw gezicht te geven en te renoveren tot een blikvanger, 
als uitnodigende toegang tot de kunstenzone in Oud-Charlois, een 
Rotterdams broedgebied voor kunstenaars. Het pand dat voorheen 
in gebruik was als moskee, is herbestemd tot atelierruimte en drie 
woningen voor kunstenaars. Ondanks diverse functiewijzigingen is de 
gevel nauwelijks veranderd. Vorm, gevelopeningen, materiaal en details 
zijn gedurende tachtig jaar ongewijzigd. Het nieuwe ontwerp baseert 
zich op een solide gevel versus een functionele en flexibele inhoud. De 
nieuwe werk- en woonruimten hebben een loft-achtig karakter, en zijn 
eenvoudig in te delen. De gevels zijn gerestaureerd, kozijnen vervangen 
en oude elementen zoals de vlaggenmast en letters terug gebracht. De 
uitnodigende functie en de krachtige uitstraling van het hoekpand zijn in 
oude glorie hersteld. Het pand zorgt voor een goede impuls in de buurt.
Inzender: Woonstad Rotterdam 
Mede-inzenders: Studio LS, BAM Woningbouw, Stichting NAC, SKAR 
Bouwkundig Adviesburo Baas BV, Sonia Mangiapane

NewWorldCampus is dé plek waar baanbrekende oplossingen worden 
gevonden voor lokale en mondiale vraagstukken op het gebied van 
duurzaamheid. Door professionals zowel online als op de fysieke campus 
in Den Haag samen te brengen, ontstaan vernieuwende oplossingen voor 
de ‘Wicked Problems’ waar onze samenleving voor staat. De inhuizing in 
het voormalige hoofdkantoor van de Post-, Cheque- en Girodienst laat zien 
waar de NewWorldCampus voor staat: een grote duurzaamheidswaarde 
en het creëren van impact, zowel sociaal als ecologisch. Door 
samenwerking met gemeente en buurt komt het gebouw steeds meer 
op de stedelijke kaart als hotspot voor duurzaamheid. In eerste instantie 
is een werkomgeving gecreëerd waarbij interactie, ontmoeting en 
samenwerking de leidende principes zijn. Door een aantal strategische 
ingrepen is de ruimtelijke kwaliteit van het oorspronkelijke interieur weer 
zichtbaar gemaakt. Uitgangspunten voor deze ingrepen waren onder 
meer beperking van afval, gebruik in plaats van bezit, sociale impact en 
milieuvriendelijke materialen.
Inzender: Inbo 
Mede-inzenders: Winters Projectrealisatie, Coors Interieurbouw, Van 
den Pol, Buining&partners, IMD, HermandeGroot, Gispen, Interface, 
Haeghe Groep, New World Campus & Delta Property Development
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NIBCity Peellandstraat Fase 1 
NIBC is gehuisvest aan het Carnegieplein in Den Haag. Het 
gebouwencomplex bestaat uit vijf gebouwen die door twee 
binnenpleinen aan elkaar zijn gekoppeld. Het NIBCity project is 
gestart met het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor de 
circa 25.000 m2 kantoorruimte van NIBC. Uitgangspunt hierbij was om 
delen van het gebouw beschikbaar te stellen voor de verhuur, waarbij 
voorzieningen op de begane grond worden gedeeld met de andere 
huurders. Kruisbestuiving tussen de verschillende huurders was het 
doel. Zo heeft NIBC flexibel en tijd- en plaatsona´ankelijk werken 
ingevoerd. Het aanbod van werkplekken is gevarieerder geworden 
met bureauwerkplekken, samenwerkplekken, informele en formele 
ontmoetingsruimtes. Op enkele plekken zijn bouwkundige ingrepen 
gedaan voor een betere koppeling tussen de gebouwdelen. De renovatie 
heeft plaatsgevonden met behoud van zoveel mogelijk bestaande 
materialen en installaties.
Inzender: De Mannen van Schuim BV 
Mede-inzenders: Bureau 070, Dura Vermeer Bouw Heyma BV, 
adviseurs LMV en Phoenix Innax, M3E, Ingenieursbureau Broersma, 
Veldhoen&Company, C2N, NIBC Bank NV 

Aan de Peellandstraat vond men eengezinswoningen in typische 
jaren ‘80 vormgeving met een gedateerde uitstraling. Fase 1 omvat 
53 eengezinswoningen, twee HVAT woningen en twee garages. 
De woningen in de Peellandstraat voldeden niet aan de gewenste 
basiskwaliteit die Woonbron nastreeft. De kozijnen waren dusdanig 
slecht dat wind- en waterdichtheid van de woningen niet gegarandeerd 
was. Er was sprake van enkel glas en in combinatie met natuurlijke 
ventilatie leverde dit een slecht binnenklimaat op. De opdracht was 
om tot een plan te komen waarmee de technische problemen en de 
problemen met het binnenklimaat opgelost werden. Daarnaast moest 
het plan ook de uitstraling van het complex in de wijk verbeteren. Er 
werd een gedurfd plan en dito ontwerp bedacht, die positief afwijken 
van de huidige uitstraling van de wijk. Met welstand zijn constructieve 
gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden voor de ingewikkelde 
eigendomsverdeling. Er is beter geïsoleerd, gevels zijn verfraaid en de 
eigenaars zijn betrokken bij het proces.
Inzender: Woonbron 
Mede-inzenders: Broos de Bruijn Architecten, De Nieuwe Norm, 
gemeente Rotterdam 
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Renovatie 3 woonblokken Zwijndrecht Renovatie 34 woningen Heerenveen
Het plan omvat de renovatie van drie portiekflats uit 1953 in Zwijndrecht. 
De opbouw van de portiekflats bestaat uit een half verdiepte onderbouw 
met daarop drie dan wel vier bouwlagen met woningen. De renovatie 
omvat 92 portiekwoningen in drie woningtypen. Door een ingreep in 1985 
met eentonige krabpleister en gevelverf is de ritmiek in de oorspronkelijke 
architectuur verdwenen. De renovatie is erop gericht de oorspronkelijke 
geleding weer in ere te herstellen en om de verschillende woningtypes 
weer afleesbaar te maken. De aanwezige kwaliteiten, zoals de verticale 
penanten en de raamkaders, zijn gebruikt om ritmiek en schaal aan de 
blokken te geven. De gevels worden grotendeels opgedikt met het 
buitengevelisolatiesysteem StoTherm Classic en afgewerkt met sierpleister 
Stolit K en met StoMinerale steenstrips. Dit levert een karakteristieke 
uitstraling op van metselwerkgevels bij de kopgevels en de met  
sierpleister afgewerkte langsgevels. De woningen zijn zowel energetisch 
als qua uitstraling weer voor een periode van vijftien tot twintig jaar in  
orde gemaakt.
Inzender: A3 Architecten 
Mede-inzenders: Smits vastgoedzorg, Sto Isoned, SDO Zwijndrecht, 
Woonkracht 10

Een rekensom wees uit dat sloop en nieuwbouw het goedkoopste 
was. Toch is besloten om dit oudste bezit van Accolade te behouden. 
De renovatie van 34 tuindorpwoningen uit 1921 in het centrum van 
Heerenveen heeft ertoe geleid dat de woningen voor de komende vijftig 
jaar goed bewoonbaar zijn, met een lage energienota voor de huurders. 
Daarbij is het oorspronkelijke exterieur van de woningen zoveel mogelijk 
gerespecteerd en gereconstrueerd. Om in gebruik mee te kunnen, zijn de 
plattegronden aangepakt en op de verdieping toiletten geplaatst. In deze 
relatief eenvoudige architectuur zijn kleine nuances van groot belang. 
Verschil in diepte van het glas in een kozijn en de mate van verfijning van 
het voegwerk bepalen de ruimtelijke kwaliteit. Het oude materiaal dat nog 
aanwezig was, inclusief de sporen van weer en wind, zijn gekoesterd en de 
originele kleurstelling is teruggebracht. De woningen zijn opgewaardeerd 
naar een energielabel A+. Het feit dat met de renovatie het oude huis van 
Abe Lenstra (no. 12) bewaard is gebleven, is de kers op de taart.
Inzender: Jelle de Jong architekten 
Mede-inzenders: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Projectengineering H. 
Castelein, Bureau 1232, Breman Drachten Installatiegroep, Accolade 
en Fooq
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Renovatie Finnenburg Den Haag Renovatie hoofdkantoor a.s.r.
De 204 woningen van de Finnenburg waren de laatste jaren 
onderhevig aan verval en toenemende sociale onveiligheid. De jaren 
‘60 portiekwoningen zijn qua indeling en gevels nog grotendeels 
in de oorspronkelijke toestand. De woningen waren kandidaat voor 
vervangende nieuwbouw, maar er werd besloten de woningen nog 
25 jaar door te exploiteren. De renovatie diende in samenspraak 
met de bewoners te worden vormgegeven. Om de woningen weer 
toekomstbestendig te maken en te voorzien van energielabel B, bleek 
het nodig om alle gevelpanelen en puien te vervangen en ook de cv/
mv-installatie integraal aan te pakken. Alle portieken zijn gerenoveerd 
en de verschijningsvorm van de blokken is als geheel aangepakt. Er 
is voor een nieuw kleurenschema van warme grijstinten gekozen. De 
uitstekende vloeren zijn van een helder wit voorzien, zodat de horizontale 
gelaagdheid van de blokken wordt versterkt. Uiteindelijk zijn de 
typerende rood/witte panelen vervangen door wisselende houtmotieven, 
waardoor elk blok een eigen uitstraling krijgt en daarmee als eenheid 
wordt herkend. 
Inzender: CHNL architecten & adviseurs 
Mede-inzenders: Bouwcombinatie Van Mierlo i.s.m. Dinkq bv 
Alphaplan B.V., Vestia 

Het pand van a.s.r. aan de Archimedeslaan in Utrecht is tussen 2013 
en 2015 duurzaam gerenoveerd. Het vernieuwde kantoor is volledig 
ingericht op het Nieuwe Generatie Werken en voldoet aan de 
duurzaamheidsambities van a.s.r.. Zo is het kostene¹ciënt en is het 
maar liefst vijftig procent energiezuiniger geworden. Het energielabel 
is van G naar A gegaan. Het nieuwe gebouw heeft 86.000 m2 BVO en 
1.300 m2 nieuwbouw. Het oude kantoorpand is gestript, terwijl a.s.r. 
gewoon doorwerkte. Het pand is voorzien van een duurzame gevel, die 
naast transparantie ook zorgt voor verlaging van de energiekosten. De 
gevel geeft het kantoorpand een open uitstraling. De akoestiek is door 
de renovatie significant verbeterd en er zijn diverse soorten flexibele 
werkomgevingen gecreëerd, zodat er werkplekken zijn voor elke 
medewerker die in het pand wil werken. 
Inzender: Team V Architectuur, a.s.r. Nederland B.V., Bouwcombinatie 
Archimedes 
Mede-inzenders: Nieuwe generatie werken, facilitaire dienst van a.s.r., 
Aronsohn Raadgevende Ingenieurs Adviseur., Deerns Adviseur, DGMR, 
Oskomera, Verwol, AT Osborne, ABT/Tebodin, Reynoud Homan, Michael 
van Gessel, Jannes Linders, Herman de Winter 
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Renovatie Martin Campslaan te Rijswijk Renovatie Galerijflats Melissantstraat
Binnen het wijkprogramma van Rijswijk Wonen voor de wijk Steenvoorde  
Zuid waren de twee flats aan de Martin Campslaan als eerste aan de 
beurt. In 2014 werd begonnen met de uitvoering van een verbeterplan. 
De aanpak richtte zich vooral op onderhoud, het verbeteren van de 
energiezuinigheid van de woningen en de uitstraling van de flats, zowel 
in als rondom de woningen. Door de aanpak van de galerijen met 
blauwe glazen windschermen langs de gevel en diverse ingrepen in de 
plint, hebben de flats een frisse uitstraling gekregen die aansluit op de 
heringerichte binnenruimte. De entrees zijn afgesloten en ruimer en hoger 
gemaakt. De indeling van de plint is verbeterd en de fietsenbergingen 
zichtbaar gemaakt van buitenaf. Ook is er fors geïnvesteerd in 
energiebesparende maatregelen, waardoor de woningen nu gemiddeld 
energielabel B hebben. De bewoners hebben na de werkzaamheden meer 
wooncomfort en een energiezuinigere woning. De flats kunnen zeker weer 
veertig jaar mee. 
Inzender: A3 Architecten 
Mede-inzenders: Smits Vastgoedzorg BV, ATKO, Rijswijk Wonen 

De eerste fase renovatie van de Melissantstraat omvat vier galerijflats uit 
1953 in Pendrecht. De flats zijn technisch verouderd en voldoen niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Eigenaar Woonstad heeft besloten de flats van 
architect Lotte Stam-Beese grondig te renoveren. A3 Architecten heeft een 
oplossing gevonden om meer ruimte te creëren in de flats en de woningen 
energetisch, technisch en qua comfort zodanig te verbeteren dat ze weer 
veertig jaar mee kunnen. Met respect voor de wederopbouwarchitectuur 
is de gevel gerenoveerd. Een groot deel van de woningen kreeg een 
nieuw uitpandig balkon. Dit creëerde ruimte voor een nieuwe, ruimere 
woon- en badkamer. Door de zwevende dekvloeren en het isoleren van de 
wanden zijn de woningen geluidstechnisch sterk verbeterd. De gevels met 
gresbuizen zijn behouden en dichtgezet met ronde glazen bouwstenen. 
Om meer licht en zicht te creëren, is in beide zijgevels een nieuwe 
gevelopening gemaakt, voorzien van glaskunst.
Inzender: A3 Architecten 
Mede-inzenders: Slokker Bouwgroep bv Breda, IMd raadgevend 
ingenieurs, Quanten engineering, EGM adviseurs, IOB 
bouwkostenadvies, Woonstad Rotterdam
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Revitalisatie galerijflats Sliedrecht Rietveldwoningen fase 1 
In 2014 is bij vier galerijflats in Sliedrecht geconstateerd dat de 
constructie voor de galerij- en balkonvloeren niet voldeden aan de 
constructieve veiligheidseisen. Uit voorzorg werden de vloeren met 
behulp van tijdelijke stempels ondersteund. Met diverse partijen is 
een plan ontwikkeld voor een nieuwe, definitieve constructie van de 
vloeren. Om de veiligheid te vergroten, zijn op de kopse zijden van 
de flats nieuwe noodtrappen geplaatst. In dit plan is ook de optie 
meegenomen de gevels van de flats te revitaliseren. Hierbij wordt de 
nieuwe constructie gebruikt om de galerij- en balkonvloeren te vergroten, 
waardoor de toegankelijkheid van de woningen voldoen aan de huidige 
regelgeving en de toegankelijkheid voor senioren met beperkte mobiliteit 
gegarandeerd is. Er is gewerkt met de single piece flow-methodiek, 
waarbij in record tempo en met minimale overlast voor bewoners en 
omgeving, een constructieve en esthetische oplossing is afgeleverd in 
een zeer korte doorlooptijd. 
Inzender: transVORM 
Mede-inzenders: Van Es Architecten, Ingenieursbureau IOB, Metaalbouw 
Vloet Mill BV, Tablis Wonen 

De 388 Rietveldwoningen zijn verdeeld over twee stempels, genaamd 
Tjepmahof en Rijnesteinhof, en maken deel uit van de naoorlogse wijk 
Hoograven. Deze Utrechtse wijk werd ontworpen volgens het model van 
de Wijkgedachte. Hoewel de woningen en blokken varieerden, heeft 
Rietveld eenheid in de buitengevel gebracht. De woningen worden in 
bewoonde staat zowel aan de binnen- als buitenzijde grondig aangepakt; 
dit gebeurt in vier fasen van elk 97 woningen. Diverse eerdere renovaties, 
zoals het toepassen van kunststof kozijnen met plat profiel, hebben in 
de loop van de tijd het evenwichtige gevelbeeld verstoord. Het originele 
gevelbeeld met de kleurstelling van Rietveld is zorgvuldig hersteld. De 
renovatie levert een energetische verbetering naar label B op. Bij de 
entrees van de portiekblokken zorgt een lichtbeton luifel voor subtiele 
verbetering van het thuiskomen. De woningen kunnen weer veertig jaar 
mee. Aansluitend wordt ook de openbare ruimte aangepakt. De complete 
aanpak van deze woonomgeving geeft een impuls aan de uitstraling en 
lee»aarheid in de buurt.
Inzender:  A3 Architecten 
Mede-inzenders: Koopmans bouw, Bewonerscommissie Hoograven-
Zuid, Viac, EGM adviseurs Dordrecht, IOB bouwkostenadvies Dordrecht, 
Ikaabee, Bertus Mulder adviseur cultuur/historie, Bo-Ex 
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Rudolf Steiner College Spinoza Hall Utrecht 
De 1e Ambachtsschool in Crooswijk, Rotterdam is in 1910 gebouwd. Een 
statig, klassiek schoolgebouw waar jongeren een opleiding kregen 
in houtbewerking, smeden en metaalbewerking. In 1995 kwam het 
gebouw leeg te staan. Het Rudolf Steiner College is een school waar een 
gelijkmatige ontwikkeling van hoofd, hart en handen wordt nagestreefd. 
Een verkennende studie wees uit dat door renovatie en vernieuwing 
aan alle schoolwensen voldaan kon worden. In het renovatieontwerp is 
de visie van het Rudolf Steiner College (RSC) goed terug te vinden. Het 
materiaalgebruik is volledig natuurlijk en in overeenstemming met de 
huidige duurzaamheidsambities én met de visie van Rudolf Steiner. Het 
oorspronkelijke gebouw bestond uit twee bakstenen vleugels van drie 
verdiepingen hoog, verbonden door een laagbouw met werkplaatsen,  
die inmiddels waren gesloopt. Tussen de oorspronkelijke twee vleugels  
is een nieuw hart gebouwd voor ontvangst en ontmoeting. Het gebouw  
als fysieke vertaling van de schoolvisie: het hart dat het hoofd- en 
handenwerk verbindt.
Inzender: Arconiko architect 
Mede-inzenders: Comeg, Pieters Bouwtechniek, W/E adviseurs, Van 
Dorp, gemeente Rotterdam, Vrije Scholen Zuid Holland 

De Spinoza Hall, een rijksmonument, is voltooid in 1938 en sinds 1992 in 
gebruik door de Universiteit Utrecht. Zonder de structuur van het gebouw 
aan te tasten, is de indeling van het gebouw ingrijpend geoptimaliseerd. 
De centrale gang in het midden is opgeschoven en verbreed. Het 
studielandschap is onder de opengewerkte kap op de tweede verdieping 
ondergebracht, waardoor de hoge ruimte van het gebouw weer zichtbaar 
is. De nieuwe toevoegingen, zoals plafondeilanden en wanden, zijn los 
gehouden van het monumentale casco. Door binnenwanden van glas 
te maken en de vloerafwerking in vlakken door te laten lopen, worden 
verkeersruimtes en onderwijsruimtes als één open overzichtelijke ruimte 
ervaren. De subtiele ingrepen hebben geleid tot een optimalisatie van de 
functionaliteit en het versterken van het monumentale karakter van het 
gebouw. Ook is met installatietechnische en bouwkundige oplossingen 
het gebouw sterk verduurzaamd. Het comfort is verbeterd door een goede 
akoestiek, daglichttoetreding en klimaatbeheersing. 
Inzender: IMd raadgevende ingenieurs 
Mede-inzenders: Maria Haag architectuur en Studio RTM, J.P van 
Eesteren, Faculteit REBO en Faculteit Geesteswetenschappen, 
Alsemgeest & Westerwoudt, De Blaay-van den Boogaard, DGMR 
Arnhem, Universiteit Utrecht, afdeling Vastgoed & Campus 
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't Karregat Verpleeghuis Slotervaart
‘t Karregat, ontworpen door architect Frank van Klingeren, is een 
van de eerste multifunctionele centra in Nederland. Onder een groot 
doorlopend dak, gedragen door stalen paraplu’s, liet de architect 
vrije ruimte zonder tussenwanden. Het gebouw kreeg uitgebreide 
internationale aandacht, maar de experimentele opzet bleek niet goed 
te werken. Al snel was de ruimte onder het dak ingevuld met kleine 
ruimtes. Diederendirrix architecten en architecten|en|en stonden voor 
de opdracht het gebouw te revitaliseren. De basis van het ontwerp, het 
dak met de bijzondere parapluconstructies, is hersteld en verduurzaamd. 
De paraplu’s zijn ingepakt met gezeefdrukte glaspanelen, waardoor 
daglicht kan binnenvallen in de ruimte en klimatologische problemen en 
stofoverlast zijn opgelost. Een flexibel binnenwandsysteem van dichte en 
transparante delen zorgt voor meer openheid. Door een deel van het dak 
open te werken, ontstond een nieuwe patio die de ruimtes eromheen van 
daglicht voorziet. Het is opnieuw fris en functioneel, met respect voor het 
oorspronkelijke ontwerp.
Inzender: architecten|en|en & diederendirrix 
Mede-inzenders: Burgland Bouw B.V., ABT, Nobel advies, van Hooft, 
Suzanne Fischer, BASE Photography, Arthur Bagen, gemeente 
Eindhoven 

De verbouwing van een groot deel van het bestaande verpleeghuis 
omvat tevens de realisatie van 66 woon- en verblijfsvoorzieningen voor 
cliënten in de Geriatrische Revalidatiezorg, de bijbehorende publieke, 
en behandelvoorzieningen en kantoren. In verband met een verandering 
in de stedenbouwkundige context is de hoofdentree verplaatst naar 
een voorplein met onderscheidend karakter. De woonverblijven zijn 
ondergebracht in de zuidelijk gelegen vleugel en in het middendeel 
van het gebouw. In de middenzone bevinden zich de sanitaire en 
ondersteunende voorzieningen. De architectonische uitwerking en 
inrichting creëren een open en transparante woonomgeving. Een zo 
groot mogelijke open plattegronduitwerking bewerkstelligt ruimtelijkheid 
en de toetreding van daglicht tot ver in het interieur. De renovatie heeft 
niet alleen een e¹ciënter gebouw opgeleverd, maar is in interieur, 
exterieur én gebruik aanzienlijk verbeterd.
Inzender: OD 205 architectuur bv 
Mede-inzenders: Inplus interieurarchitectuur, Plegt-Vos Geelen B.V., 
Cliëntenraad, ABT bv raadgevend ingenieurs, Warmtebouw technische 
installaties, Stichting Cordaan 
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Wijttenbachstraat 37 t/m 55
Het project omvat een ingrijpende renovatie van tien panden aan de 
Wijttenbachstraat. De panden zijn voorzien van een nieuwe fundering, 
gecombineerd met een nieuwe souterrainvloer. De voorgevel is 
geheel gerenoveerd, waarbij de oorspronkelijke gevelornamenten 
zijn gereconstrueerd. De voorgevel is voorzien van geluidwerende 
maatregelen. De kozijnen en deuren in de portieken op de beletage zijn 
gehandhaafd en hersteld. De overige gevelkozijnen zijn vervangen in hout 
en zo veel mogelijk uitgevoerd in de oorspronkelijke profi lering. De kap 
is geheel vernieuwd en afgewerkt met keramische dakpannen. Aan de 
achterzijde zijn ten behoeve van de woningen op de eerste en tweede 
verdieping balkons aangebracht. Op de zolderverdieping zijn eveneens 
woningen gerealiseerd en de trappenhuizen zijn gerestaureerd met 
behoud van de oorspronkelijke materialen. De woningen, voorzien van 
nieuwe installaties, zijn opnieuw ingedeeld, waarbij ook enkele woningen 
zijn samengevoegd. De tevredenheid bij de kopers en buurt is groot.
Inzender: Hooyschuur architecten en adviseurs 
Mede-inzenders: Jeroen Hooyschuur - Hooyschuur architecten en 
adviseurs, BAM woningbouw, Adviesbureau List, Ymere Ontwikkeling 

WIL JIJ JE NET ALS 65 ANDEREN EEN ECHTE RENOVATIE- 
EN TRANSFORMATIEPROFESSIONAL NOEMEN?

Meld je dan aan voor de NRP Academie. Een opleiding die je in een jaar op 

16 inspirerende locaties door het hele land brengt, locaties die je ook als 

cursist kunt aandragen. Een  opleiding met ruim 50 docenten uit weten-

schap, onderwijs en praktijk die je in de vorm van colleges, workshops en 

carrousels kennis laten maken met de vele zijden van het vak. En samen 

met je medecursisten werk je aan eigen ingebrachte casussen en aan  

een tweetal NRP Challenges. Bouw een eigen divers netwerk op dat door  

NRP Forum nog verder wordt ondersteund.

Kijk voor het programma op: nrpacademie.nl
Meld je aan via: secretariaat@nrpacademie.nl

NRP Academie is een co-creatie door:

DE OPLEIDING VOOR DE RENOVATIE- EN TRANSFORMATIEPROFESSIONAL 

“IK VOEL ME DANKZIJ DE  
OPLEIDING OOK ‘TREKKER VAN 
DE TRANSITIE’. IK OPEN NU 
DEUREN IN ONS BEDRIJF, DIE 
IK VOORAF DICHTHIELD OMDAT 
IK DACHT DAT HET NIET AAN  
MIJ WAS OM DIE TE OPENEN.

 ‘IK ZEG; GEWOON DOEN’.”

Eric Aerts, Woonbedrijf
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DUURZAAM
DUBBELPORTRET

Duurzaamheid: containerbegrip, bittere noodzaak, inspirerend thema, of alle 

bovengenoemde? Hoe vinden theorie en praktijk elkaar en wat zijn de kritische 

succesfactoren om te slagen in het verduurzamen van de gebouwenvoorraad?  

In Duurzaam Dubbelportret is het woord aan twee generaties bevlogen professionals  

met een hart voor duurzaamheid.

tekst: Danielle Linders

ANDY VAN DEN DOBBELSTEEN
Andy van den Dobbelsteen (1968) is hoogleraar Klimaatontwerp & Duurzaamheid en 
voorzitter van de afdeling Architectural Engineering + Technology van de Faculteit 
Bouwkunde aan de TU Delft. Daarnaast is hij voorzitter van de Wetenschappelijke 
Raad van Advies van NL Green Label en jurylid van de Green Leader Award. 
Andy is bovendien een van de initiatiefnemers van Follow This, dat met groene 
aandeelhouders de koers van Shell probeert te wijzigen. Onder Andy’s leiding 
bouwden studenten van de TU Delft in 2014 Prêt-à-Loger: het duurzaamste, 
gerenoveerde rijtjeshuis ter wereld. Uit de Duurzame 100 van dagblad Trouw, waarin 
Andy in 2015 binnenkwam op plaats 67: ‘Je zou kunnen zeggen dat deze woning in 
één keer duidelijk maakte waarmee Andy van den Dobbelsteen al jarenlang, maar 
voor een groot publiek minder zichtbaar, bezig is.’ In de Duurzame 50 van ABN 
Amro, die over de bouw gaat, eindigde hij onlangs op een zesde plaats.

tudelft.nl
follow-this.org
pretaloger.nl

PHILIPPE ROL
Philippe Rol (1984) is medeoprichter en architect van Atelier 
to the Bone, een collectief dat steeds op zoek gaat naar 
betekenisvolle relaties tussen mensen en de gebouwde 
omgeving. Zij wonnen in 2013 de Jonge Architectenprijs 
en Europan12. Een aantal van hun projecten sleepten 
de afgelopen jaren nominaties of winst in de wacht bij 
verschillende prijsvragen. Philippe is als docent betrokken 
bij de NRP Academie. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer 
van SUR+, een platform dat een oplossing ontwikkelt en 
organiseert om voedselverspilling en armoede te verminderen. 
Dit project werd in 2016 verkozen als een van de tien Radicale 
Vernieuwers.

attb.nl
nrpacademie.nl
surplusproject.nl
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Andy van den Dobbelsteen 

‘IK HEB NOOIT IETS 
WILLEN DOEN 
WAARIN IK NIET 
BIJDRAAG AAN DE 
TOEKOMST’
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Andy van den Dobbelsteen zet zich als hoogleraar, als initiatiefnemer, als 
jurylid en als mens op alle mogelijke fronten in voor de duurzame zaak. 
Vorig jaar nam hij na de maximale termijn afscheid van de jury van NRP 
Gulden Feniks. “Toen ik aantrad als jurylid, vonden inzenders een project 
al heel duurzaam omdat ze het bestaande niet hadden gesloopt. Ja 
jongens, dat is geen criterium bij een prijs die over hergebruik gaat.”

“Ik ben geboren in Tilburg en opgegroeid in het Brabantse dorp Goirle. Mijn 
opa en oma namen me veel mee de bossen in en hebben me veel geleerd 
over de natuur. Ze waren geen eco-mensen en had niets activistisch; zij 
leefden gewoon veel met en in de natuur. Voor hen was het logisch dat je 
rekening houdt met de natuur, en dat werd het voor mij ook. Ik groeide op in 
de jaren ‘70, net na de hippietijd, de tijd van de oliecrisis. In kinderprogramma’s 
van die tijd werd veel aandacht besteed aan de wereldproblematiek. De 
wapenwedloop, de kruisraketten, die waren onderdeel van de realiteit. Dat 
heeft ongetwijfeld invloed gehad op mijn drijfveren.”

Theorie & praktijk
“Ik vond dat er weinig aandacht was voor milieuproblematiek tijdens mijn 
studie. In 1993 studeerde ik af aan de faculteit Civiele Techniek met een project 
dat Mens- & Milieuvriendelijke Utiliteitsbouw heette. Uitvinder en architect Jón 
Kristinsson was mijn leermeester en via hem werd ik parttime docent aan de 
TU Delft. Daarnaast werkte ik in de praktijk, bij Bureau opMAAT en het NIBE. 
Toen ik in 2000 het aanbod kreeg om promotieonderzoek te gaan doen, ben 
ik daar volledig voor gegaan. Ik ben wel altijd de samenwerking blijven zoeken 
met de praktijk, vooral in mijn onderzoeksprojecten.” 

“Met Jan Rotmans ben ik actief geweest in de groep hoogleraren tegen 
kolencentrales. Meer recent ben ik een van de ambassadeurs van 
Follow This, de actiegroep van groene Shell-aandeelhouders. Ook pak 
ik met studenten graag grote, on-sexy renovatieopgaven van onze tijd 
aan, zoals met Prêt-à-Loger (zie kader, red.). Daarmee bewijzen we dat 
ook voor schijnbaar hopeloze woningen een heel prettig en duurzaam 
woonklimaat binnen handbereik is. Ik heb nooit iets willen doen waarin ik 
niet bijdraag aan de toekomst. Dat is gewoon een keuze.”

Duurzaamheidsgolven
“Ik wil de wereld beter achterlaten, ja. Dat moeten we allemaal willen. Ik denk dat 
de gedrevenheid om de wereld duurzamer te maken veel te maken heeft met 
de tijd waarin je bent opgegroeid en of je wel of geen crisis hebt meegemaakt. 
De eerste milieubewustzijnsgolf vond plaats in de jaren ‘70, de tweede startte 
eind jaren ’80 en de derde is ergens begonnen rond 2006 met het uitkomen 
van An Incovenient Truth van Al Gore. Als je dus bent opgegroeid in de ‘één-
groot-feest-jaren-90’, dan kan het je misschien allemaal niet zo veel schelen. Het 
is echt een generatieding. Tussen de eerste goeroes en mijn generatie zit een 
belangrijk gat: die mensen zijn op verschillende plekken aan de macht en een 
groot deel van hen laat het behoorlijk liggen, het werken aan een betere wereld 
voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik vind dat onbegrijpelijk.” 

“Nederland is rijk, zowel in geld als intellectuele, innoverende en 
ondernemende potentie, maar als land hebben we nog niet de grote keuze 
gemaakt om te gaan voor de beste leefomgeving die we toekomstige 
generaties kunnen bieden. Veel mensen houden vast aan de miniscule 
mogelijkheid dat er niets ernstigs aan de hand is in de wereld. Dat is niet 
alleen onverantwoordelijk, maar ook een gemiste kans, economisch gezien.” 

‘DIT IS ECHT ONZE VERANTWOORDELIJKHEID’

“We moeten met zijn allen de komende twintig jaar echt het verschil 
maken, ongeacht wanneer je geboren bent. Dingen hebben tijd nodig 
om door te sijpelen, dat besef ik heel goed. Het gaat allemaal niet zo 
snel als ik wel zou willen. Maar als we nog twintig jaar wachten met die 
energietransitie, dan hebben we een enorm probleem, dan zijn we te 
laat om voldoende duurzame energietechnologie te kunnen bouwen. 
Het is zaak dat we snel investeren, want we hebben nú de laatste 
fossiele bronnen nodig om de transitie te kunnen maken. We kúnnen het 
dus simpelweg niet nog een generatie doorschuiven. Dit is echt onze 
verantwoordelijkheid. De urgentie is groter dan ooit, ook al beseften en 
voelden we dat lange tijd nog niet. Gelukkig zie ik positieve signalen dat 
ook de CEO’s van grote bedrijven het roer omgooien.”

“Ik zeg tegen studenten vaak dat ze niet de volgende Rem Koolhaas moeten 
willen worden. Negentig procent van wat er over twintig jaar aan gebouwde 
omgeving staat, is wat we nú al hebben. Alles wat we nieuw bouwen, moet 
sowieso superduurzaam, maar dat gaat het verschil niet maken. De bestaande 
gebouwde omgeving, dáár moeten we iets mee. Als we daar namelijk niets 
mee doen, is straks maar tien procent van de gebouwenvoorraad duurzaam. 
Dat zet niet genoeg zoden aan de dijk natuurlijk.” 

Verandering
“Daarom is NRP Gulden Feniks zo belangrijk en vond ik het een voorrecht 
om de voorgaande zes edities deel uit te mogen maken van de jury. Het is 
een prijs die laat zien dat er voor de bestaande bouw esthetische, duurzaam 
interessante oplossingen zijn. Ik heb gezien hoe het zich heeft ontwikkeld, de 
laatste jaren. Toen ik aantrad als jurylid, vonden inzenders een project al heel 
duurzaam omdat ze het bestaande niet hadden gesloopt. Ja jongens, dat is 
geen criterium bij een prijs die over hergebruik gaat. Langzaam heb ik dat zien 
veranderen. Nu excuseren mensen zich voor een C-label. Er wordt bewust 
gewerkt aan het behouden van goede elementen. Het aantal niet-spectaculaire 
projecten met een duurzame aanpak is gestegen en dat is een goed teken. Als 
gewone burgers het willen en er komen financiële producten om te investeren 
in energierenovatie, dan komen we er wel. Al is dat nog wel een hobbel die we 
moeten nemen. Maar laten we optimistisch blijven. En vooral: heel strijdbaar.”

DE DUURZAME TOP 5 VAN ANDY
Andy selecteerde de vijf  duurzame inzendingen voor NRP Gulden 
Feniks die hem de afgelopen vijf jaar het meest zijn bijgebleven:
1. Justus van E�en, Spangen/Schiedam
Magnifieke restauratie tot oorspronkelijke kwaliteit van het sociale 
woonproject uit 1923, met een modern, duurzaam energiesysteem.

2. De Hallen, Amsterdam 
Modelproject voor sociaal, lokaal ondernemerschap en hoe de aanpak van 
een in essentie prachtig complex de hele buurt, nee stad, een boost geeft.

3. Het Energiehuis, Dordrecht
Heerlijke verzameling van culturele en culinaire functies in met gevoel 
getransformeerd industrieel erfgoed. 

4. De Ceuvel, Amsterdam
Vooruitstrevend project op een voormalige scheepswerf, waar 
circulariteit voor het eerst zo zichtbaar wordt uitgetest, en hip 
bovendien.

5. Politieacademie, Apeldoorn 
Gedurfde atriuminterventie in een verder prachtig gerenoveerd 
monument, met een slim, omgekeerd klimaatsysteem.
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Philippe Rol

‘NIET BANG 
ZIJN VOOR HET 
EXPERIMENT EN 
HET NIET-WETEN’
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Philippe Rol wil een andere invulling geven aan het vak architect 
en startte daarom twee jaar na zijn afstuderen aan de TU/e in 2012 
met twee partners Atelier to the Bone. “Rasechte, alleen op ontwerp 
gerichte architectuur is niet mijn weg.”

“Het is belangrijk dat we op een andere manier met steden omgaan. 
Economisch, sociaal, ruimtelijk, cultureel en ecologisch gezien. De 
economische factor is al lange tijd het meest bepalend. Dat verstoort het 
evenwicht, daar krijg je Vinex-wijken van en vertegenwoordigt geen échte 
waarde. Ik zie mijn rol als architect ook niet als iemand die alleen gebouwen 
ontwerpt. Een interessantere en urgentere vraag is: hoe transformeer je 
ruimte? Daarvoor moeten we veel integraler kijken. Wat zien de landmeter, 
de landschapsarchitect, de stedenbouwkundige, de bouwer, de gebruikers, 
sociologen, ecologen? Samen kunnen we passende oplossingen bedenken.”

Start met vernieuwing
“Het gaat langzaam de goede kant op. Ontwikkelingen als CPO en co-
creatie worden gelukkig gemeengoed. Maar het gaat nog (te) langzaam. 
Als er nieuwe conjunctuurcijfers worden gepresenteerd met als boodschap: 
‘misschien ontstaat er weer ruimte om te innoveren’, zijn we verkeerd 
om bezig. We moeten beginnen bij hoe we op de beste manier de 
gebouwde omgeving kunnen inrichten. Ecologisch zijn we nog lang niet 

toekomstbestendig. Vernieuwing is geen sluitpost, maar moet bovenaan het 
lijstje staan. Niet pas ruimte maken om te innoveren als de cijfers vertrouwen 
lijken te rechtvaardigen, maar beginnen vanuit vertrouwen.”

“Het gevaar is dat mensen vertrouwen blijven stellen in oude manieren. 
Waar blijft het onderbuikgevoel, het grotere plaatje? We kunnen beter 
ontwikkelen aan de hand van goede voorbeelden, zoals De Ceuvel (zie 
kader, red.). Daar zie je hoe het economisch, sociale, culturele, ruimtelijke 
en ecologische hand in hand kunnen gaan. Ik vind het absurd dat er veel 
waarde aan ongebruikt vastgoed wordt gehangen. Zolang het geen waarde 
vervult voor de samenleving is de hoge taxatiewaarde letterlijk een lege huls. 
Je kunt hooguit spreken van potentie. Leegstand is een resultaat van een 
veranderende samenleving, terwijl de gebouwde omgeving die verschuiving 
niet kan faciliteren. Temeer omdat de economische randvoorwaarden totaal 
niet aansluiten bij een transitie naar nieuw gebruik.”

‘IK HEB HET LIEVER OVER 
TOEKOMSTBESTENDIGHEID’

“Ik gebruik het woord duurzaamheid amper, ik heb het dan nog liever over 
toekomstbestendigheid. Is een aanpak, ontwerp of visie vol te houden? 
Het blijft trial and error, want we kunnen niet meer doen dan met de 
kennis die we nu hebben. Om met Kierkegaard te spreken: life can only be 
understood backwards; but it must be lived forwards. We hoeven niet bang 
te zijn voor het experiment en het niet-weten. We mogen als architecten en 
ontwikkelaars veel meer kijken naar hoe al opgeleverd werk daadwerkelijk 
wordt gebruikt en daarvan leren.”

Waarde bieden
“Vormgeven aan idealisme in een financieel gedreven wereld begint 
ironisch genoeg met investeren. Dat filtert meteen de opdrachtgevers die wij 
zoeken: wie durft het aan en heeft het vertrouwen dat er nieuwe oplossingen 
mogelijk zijn. Rasechte, puur op ontwerp gerichte architectuur is niet mijn 
weg. Wat ik wil doen, is toegevoegde waarde creëren. Bezig zijn met hoe ik 
het gros van de mensen iets kan bieden. Een ontwerp mag intrinsiek ‘mooi’ 
zijn, maar nooit ten koste van menselijke waarden. Voor Atelier to the Bone 
geldt: hoe groter de kans dat we iets goeds kunnen doen, dat we werkelijk 
verbetering van een leefomgeving kunnen realiseren, hoe harder we ervoor 
gaan. Het is niet zo dat wij als jong bureau het patent hebben op innovatie. 
We zoeken juist de samenwerking met de gevestigde orde. Die begint  
bij het samen aanpakken van een concrete opgave. Zet alle kennis 
en ervaring van de grote spelers bij elkaar met jonge architecten 
en bijvoorbeeld jonge sociologen. Als groot en klein, oud en nieuw 
samenwerken kunnen we op de lange termijn impact hebben. Ik kan 
onze holistische werkwijze wel heel inspirerend uitleggen aan een groot 
bouwbedrijf of architectenbureau, maar pas op projectniveau kunnen we 
ontdekken welke waarde dat voor hen heeft.”

Vertrouwen, durf en betrokkenheid
“Het is aan iedereen om de lat hoog te leggen, van opdrachtgever tot 
architect, ontwikkelaar en gebruiker. Verandering begint klein en dat is niet 
erg. Als een kleine groep veel invloed heeft, dan bepaalt die insteek ineens 
nut en noodzaak van iets nieuws proberen. Het is niet erg zinvol om nu al 
te bedenken wat er over tig jaar moet staan. Je moet zorgen dat er een 
katalysator is en er ontwikkeling op gang komt. Daar is vooral vertrouwen, 
durf en betrokkenheid voor nodig.”

DE DUURZAME TOP 5 VAN PHILIPPE
Projecten, mensen en initiatieven die Philippe inspireren:

1. Torre David - torredavid.com
Een nooit voltooid hoogbouwproject in Caracas. Gevolg: de eerste 
verticale sloppenwijk. Dit project maakt pijnlijk zichtbaar wat de 
discrepantie is tussen projectontwikkeling zoals we die gewend zijn en 
de enorme mensenmassa die zich financieel aan de onderkant van de 
samenleving bevindt.

2. Tour bois le prêtre, Lacaton & Vassal - lacatonvassal.com/?idp=56
Verouderde woontoren in Parijs, waarbij L&V bedacht hele 
geprefabriceerde semi-buitenruimtes aan de gevel te plaatsen. Kosten: 
de helft (!) van sloop + nieuwbouw. Opbrengst: een volledig nieuw 
gezicht en ondanks de grotere diepte van de woningen veel meer 
daglichttoetreding door de dubbele verdiepingshoge ramen. 

3. De Ceuvel - deceuvel.nl
Vervuild stuk grond in Amsterdam-Noord, nu een proeftuin voor de 
circulaire economie. Vorig jaar genomineerd voor NRP Gulden Feniks. 
Mooie combinatie van hoe het sociale, culturele en ecologische 
zo samen kan komen dat het veel meer wordt dan iedere ambitie 
afzonderlijk.

4. DUS architecten - dusarchitects.com
Relatief jong Amsterdams architectenbureau dat zich veel bezig houdt 
met het verkennen van de grenzen van het vakgebied. Veel projecten 
zijn experimenteel en ze onderzoeken de raakvlakken tussen ruimte 
en gedrag, maar ook ruimte maken en techniek (3D printen van 
gebouwen). Design by doing is een credo waar ik me heel sterk in kan 
vinden.

5. Alastair Parvin - ted.com/talks/alastair_parvin_architecture_for_
the_people_by_the_people
Deze architect stelt heel sterk de vraag welke rol hij als architect in de 
samenleving heeft en hoe hij zijn kennis kan inzetten om the many with 
a bit te bereiken in plaats van the top 1%. 
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VOORWAARDEN INZENDEN
De inzendingen voor deze editie NRP Gulden  
Feniks 2016 dienen aan de volgende voorwaarden 
te voldoen:

TRANSFORMATIE en RENOVATIE:
1. Het project ligt in Nederland.
2.  Het transformatie- of renovatieproject is opge-

leverd tussen januari 2015 en december 2015.
3.  Het project wordt ingediend namens het team 

van opdrachtgever, architect én bouwbedrijf.
4.  Projectomvang voor transformatie of renovatie 

bestaat minimaal uit een ‘juridische kavel’.  
Dit kan dus een gebouw zijn, een bouwblok,  

een VVE, maar niet één appartement.
5.  Het project behelst een substantiële ingreep 

wat betreft casco en/of inbouw. Van het oude 
gebouw is tenminste een groot deel van de 
hoofddraagconstructie hergebruikt.

6.  Buiten het bestek van de awards blijven: 
- grootonderhoud 
-  ingrepen die uitsluitend een facelift van 

een gebouw beogen
 -  projecten waarbij uitsluitend het conserveren 

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

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

GEBIEDSTRANSFORMATIE:
1.   Het project ligt in Nederland. De indiener moet 

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

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

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

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

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

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

7.  Buiten het bestek van de award blijven: 
- uitleglocaties 
- plannen die nog niet in uitvoering zijn

CRITERIA
De jury beoordeelt de inzendingen op de  
volgende criteria:

1. DUURZAAMHEID
Het project levert een aanmerkelijke bijdrage aan  
de verduurzaming en het bevorderen van het 
duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde 
omgeving. Het gaat om technische maatregelen  
op het gebied van materialen, water en energie.

2. SUBLIMATIE
De mate waarin het eindresultaat van de trans-
formatie of renovatie het gebouw naar een hoger 
niveau brengt.

3. ECONOMISCHE WAARDECREATIE
Er is sprake van aantoonbare verbetering van  
de economische structuur en de waarde- 
ontwikkeling van onroerend goed. Daarnaast 
wordt de business case van het project zelf  
duidelijk gemaakt door inzicht te geven in  
investeringen en bouwkosten.

4. MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE
De leefbaarheid van het gebied is door de  
(gebieds)transformatie of renovatie sterk  
verbeterd. Indien van toepassing is het vestigings- 
klimaat 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.

IS UW 
PROJECT EEN  
NRP GULDEN 
FENIKS 
WAARD?

Inzenden voor een NRP Gulden Feniks 
kan elk jaar van 1 december - in het 
jaar dat uw project is opgeleverd - tot 
en met 31 januari van het jaar daarna.

De nominaties worden in het voorjaar  
bekendgemaakt.

De bekendmaking van de winnaars en 
de prijsuitreiking vindt in juni plaats.

Alle inzendingen 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.

90NRP Gulden Feniks 2016

COLOFONNRP GULDEN FENIKS

Is uw project een NRP Gulden Feniks waard?

Werkt u aan een project dat een excellent 
voorbeeld is van een (gebieds-)transformatie 
of renovatie? Zend dan tussen begin 
december 2016 en eind januari 2017 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 de voorwaarden, 
criteria en deelname.

NRP GULDEN FENIKS 2016 IS EEN 

UITGAVE VAN NRP
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