
  

Initiatief Ministerie van Economische Zaken
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van 

Gennip, heeft een initiatief ontwikkeld waarbij kennis over 

verbetering van bedrijventerreinen onder een bredere 

doelgroep van betrokkenen wordt verspreid. Zo wil de 

Staatssecretaris een bijdrage leveren aan de transitie van 

slecht functionerende en negatief beoordeelde gebieden 

naar bedrijventerreinen met meer architectonische kwaliteit. 

Daarbij moeten het ontwerp en het beheer leiden tot een 

optimale combinatie van bruikbaarheid en uitstraling 

waardoor het terrein haar waarde ook op langere termijn 

behoudt. 

De Staatssecretaris ondersteunt de gewenste verbeteringen 

door het uitschrijven van een openbare ideeënprijsvraag, 

die nieuwe oplossingen moet opleveren. Hiernaast looft zij 

prijzen uit voor opdrachtgevers die verbeteringen aan een 

bedrijventerrein al in de praktijk hebben gebracht.

Ideeënprijsvraag voor ontwerpers
De ideeënprijsvraag wordt uitgeschreven onder architecten, 

stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Een 

voorwaarde voor deelname is dat de inzender vóór 1 juli 

2005 is ingeschreven bij het Nederlands Architectenregister. 

Omdat de opgave complex is, wordt ontwerpers 

aangeraden samenwerking te zoeken met cultuurhistorici, 

projectontwikkelaars of anderen die een bijdrage kunnen 

leveren aan de inzending. 

Deelnemers mogen zelf een bestaande locatie kiezen of hun 

idee baseren op een fictieve locatie, maar dan wel een die 

realistisch is voor Nederlandse verhoudingen. Concretisering 

van de locatie is belangrijk om te kunnen komen tot een 

overtuigende presentatie van de voorgestelde verbeteringen.

Prijs gerealiseerde projecten voor opdrachtgevers
Naast de prijzen voor nieuwe ideeën van ontwerpers, 

worden er ook prijzen uitgeloofd voor opdrachtgevers die 

verbeteringen al in de praktijk hebben gebracht bij een 

bedrijventerrein in Nederland. 

Alle gemeenten of andere partijen in een samenwerkings-

verband, die een bestaand bedrijventerrein hebben verbeterd, 

kunnen meedingen naar de prijzen. 

Categorieën bedrijventerreinen
De prijsvraag voor het beste ontwerp én de prijs voor het 

beste gerealiseerde project gelden uitsluitend voor de 

volgende twee categorieën bedrijventerreinen: 

- binnenstedelijke bedrijventerreinen (geen kantoorlocatie)  

-  bedrijventerreinen waarop vooral bedrijven zijn gevestigd 

die overlast veroorzaken (milieucategorie 4, 5 of 6).

Prijzengeld
Zowel bij de ideeënprijsvraag als bij de prijs voor 

gerealiseerde projecten is er een eerste, een tweede en 

een derde prijs voor elk van de twee genoemde categorieën 

bedrijventerreinen.

Het volgende schema biedt een overzicht van het prijzengeld:

Ideeënprijsvraag Prijs gerealiseerde projecten

Industrie Binnenstedelijk Industrie Binnenstedelijk

1e prijs � 25.000 1e prijs � 25.000 1e prijs � 25.000 1e prijs � 25.000

2e prijs� 15.000 2e prijs � 15.000 2e prijs � 15.000 2e prijs � 15.000

3e prijs� 10.000 3e prijs � 10.000 3e prijs � 10.000 3e prijs � 10.000

Daarnaast kunnen prijswinnaars profiteren van de publiciteit 

die het Ministerie van Economische Zaken zal organiseren rond 

bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag en prijs. 

Omdat de regeling is bedoeld om betrokkenen te stimuleren 

tot verbetering van de architectuur van bedrijventerreinen zal 

de Staatssecretaris breed bekendheid geven aan de resultaten. 

Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen wordt 

afgesloten met een feestelijke uitreiking van de prijzen voor 

zowel de ontwerpprijsvraag als voor de opdrachtgeversprijs. 

Deze prijsuitreiking wordt gecombineerd met een symposium 

waarop de thema’s en relevante oplossingen worden besproken 

en met een tentoonstelling van de beoordeelde inzendingen. 

Verder verschijnt een publicatie waarin deze inzendingen 

eveneens te vinden zullen zijn. 

Beoordeling
De ingezonden ideeën en projecten worden beoordeeld 

door een onafhankelijke commissie van deskundigen 

die zal worden voorgezeten door de Rijksbouwmeester, 

Mels Crouwel. De commissie bestaat verder uit 

Wies Sanders, stedenbouwkundige Urban Unlimited; 

Marie Louise van Kleef, wethouder gemeente Utrecht; 

Job Stuip, locatiedirecteur Akzo Nobel Hengelo en 

Saskia van Bohemen, directeur TCN Property Projects. 

Deze commissie brengt aan Staatssecretaris Van Gennip 

advies uit over de toekenning van de prijzen. Er is behoefte 

aan oplossingen die zowel vernieuwend als toepasbaar zijn. 

Dit zijn voor de jury dan ook belangrijke criteria. In april 2006 

zullen de winnaars tijdens een officiële prijsuitreiking door 

de Staatssecretaris bekend worden gemaakt.

Ideeënprijsvraag voor ontwerpers en Prijs voor opdrachtgevers

Over smaak valt te twisten, maar de waardering van bedrijventerreinen roept weinig discussie op. 

De algemene opvatting is dat deze terreinen het landschap eerder aantasten dan verrijken. Er wordt geklaagd 

over ‘monotone dozen’ en ‘glimmende gevels’ terwijl ook braakliggende kavels, hekwerken en zwerfvuil een 

slechte indruk maken. Dergelijke problemen ontstaan wanneer het ontwerp en het beheer – de architectuur in 

brede zin – niet optimaal zijn. 

Terwijl sommige gebieden in de loop der jaren aan kwaliteit winnen, treedt bij bedrijventerreinen vooral 

verloedering op. Verbetering van de architectuur kan dan helpen om een negatieve spiraal te doorbreken. 

Tot dusver wordt echter meestal besloten om een verouderd terrein te verlaten en op een nog onbebouwde 

plek opnieuw te beginnen. Hierdoor is nog niet veel kennis opgebouwd over verbetering van bestaande 

terreinen. Vooral over de aanpak van binnenstedelijke bedrijventerreinen en terreinen met zware industrie 

weten we weinig. Misschien zijn er wel degelijk positieve ervaringen opgedaan, maar die kennis blijft dan 

beperkt tot de kring van direct betrokkenen. 

VERBETER DE ARCHITECTUUR VAN BEDRIJVENTERREINEN
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Deelname
Voor zowel de ideeënprijsvraag als de prijs voor 

gerealiseerde projecten kunnen deelnemers een 

inschrijfformulier downloaden van de website 

www.architectuurprijsvraag.ez.nl. Hier wordt tevens 

nadere informatie gegeven over deelname.

De sluitingsdatum voor inzendingen is 16 december 2005.

Voordragen gerealiseerde projecten
Omdat opdrachtgevers wellicht terughoudend zijn zichzelf 

aan te melden, is voor anderen de mogelijkheid geopend 

om reeds verbeterde bedrijventerreinen (en de betreffende 

opdrachtgevers) voor te dragen. Iedereen die een 

inspirerende verbetering van een bestaand bedrijventerrein 

kent, wordt opgeroepen gebruik te maken van deze 

mogelijkheid. Voordragen is mogelijk tot 16 november 2005. 

Hiertoe kunt u per e-mail de gegevens van de opdrachtgever 

en het terrein doorgeven aan Architectuur Lokaal: 

janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl.

Architectuur Lokaal zal dan contact opnemen met de 

voorgedragen opdrachtgever.

Informatie
Alle informatie over de prijs en de prijsvraag is te vinden op 

de website www.architectuurprijsvraag.ez.nl. Het Ministerie 

van Economische Zaken heeft Architectuur Lokaal gevraagd 

de uitvoering van de ideeënprijsvraag en de prijs voor 

gerealiseerde projecten op zich te nemen. Voor vragen kunt 

u contact opnemen met Architectuur Lokaal: 

janneke.vanderpoel@arch-lokaal.nl, tel. 020-5304000.


