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Openbare projectprijsvraag Nieuwe toegangen voor de koppen van De Peperklip

De prijsvraag

Vooraf
In 2007 bestaat De Peperklip 25 jaar. Dit woongebouw ligt in het oude havengebied van Rotter-

dam Feijenoord en wordt bewoond door circa 1.500 mensen van circa 60 nationaliteiten in 545 wo-
ningen. Het gebouw werd ontworpen door de architect Carlos (Carel) Weeber, winnaar van de Rot-
terdam- Maaskant Prijs 2006. De Peperklip is steeds spraakmakend gebleken. De laatste jaren 
heeft Vestia Rotterdam Feijenoord, de huidige eigenaar van het gebouw, veel geïnvesteerd in de
leefbaarheid van dit woongebouw. Daarbij zijn bijzondere resultaten geboekt. Een voorbeeld is de 
inzet van de floormanager die ervoor heeft gezorgd dat bewoners zich zelf weer verantwoordelijk 
voelen voor hun woonomgeving. Dat heeft de leefbaarheid gunstig beïnvloed. Een ander voorbeeld 
is de invoering van de leefstijlen. Op dit moment vormen de leefstijlen de basis waarop Vestia Rot-
terdam Feijenoord woningen verhuurt in De Peperklip. Uitgangspunt daarbij is de manier waarop 
bewoners van een portiek hebben afgesproken samen te willen leven. Uit onderzoek blijkt dat 74% 
van de bewoners er trots op is in De Peperklip te wonen (bron: USP, december 2006).

De Peperklip is een bijzonder gebouw, dat echter ook technische problemen kent. In 1995 on-
derging De Peperklip een eerste renovatie. Vestia Rotterdam Feijenoord verricht momenteel weder-
om onderhoudswerkzaamheden en wil ook de nodige verbeteringen doorvoeren bij de zes entrees 
in de drie koppen van het gebouw en de daarmee verbonden interne doorgangen. De huidige ma-
nier om het gebouw te ontsluiten blijkt onhandig. Er is overlast van hangjongeren, er is veel vanda-
lisme en vervuiling en er heerst een gevoel van onveiligheid. Vestia hecht belang aan het feit dat de 
bewoners niet gelukkig zijn met de huidige situatie. Hun wensen voor verbetering zijn door Vestia 
Rotterdam Feijenoord geïnventariseerd, maar een voor de hand liggende oplossing dient zich nog 
niet aan. 

Opgave
Vestia Rotterdam Feijenoord heeft besloten een openbare projectprijsvraag uit te schrijven onder 

jonge (interieur) architecten, met een tweeledig doel. Als eerste ging het om het verkrijgen van 
realiseerbare ontwerpen die een oplossing bieden voor de huidige problemen, zodat hieruit een keuze 
voor een voorstel kan worden gemaakt dat wordt uitgevoerd. Hiernaast wilde Vestia Rotterdam 
Feijenoord een mogelijkheid bieden aan jonge ontwerpers, hun kennis en kunde in te zetten voor een 
bijzonder gebouw in de architectuurgeschiedenis van Rotterdam en daaraan recht te doen. Deelname 
aan de prijsvraag werd opengesteld voor (interieur) architecten die zijn geboren op of na 20 februari 
1967.

De opgave die aan de ontwerpers is voorgelegd, was de vraag om het leveren van een realistisch, 
uitvoerbaar ontwerp voor de volledige verbetering van de zes entrees van de hoogbouw, dat een 
oplossing biedt voor de huidige problemen zoals hangjongeren, vandalisme en vervuiling, dat de huurders 
en passanten een veilige en vertrouwde doorgang naar hun woning biedt, en dat goede mogelijkheden 
biedt voor beheer en onderhoud op de langere termijn. 

De prijsvraag is op 20 februari 2007 geheel via internet (www.peperklip.nl) uitgeschreven en 
georganiseerd door Architectuur Lokaal, in opdracht ven Vestia Rotterdam Feijenoord

Beoordeling van de plannen

Toetsing 
80 ontwerpers meldden zich aan voor deelname aan de prijsvraag; 30 van hen stuurden daadwerkelijk 
een plan in. Alle inzendingen zijn getoetst aan de wedstrijdregels en de randvoorwaarden uit het wed-
strijdprogramma door de toetsingscommissie. Deze bestond uit Hans Moerenhout en Daan Osse-
waarde (Vestia Rotterdam Feijenoord) en Peter Koning (Mudde Bouw bv).

De toetsingscommissie deed een aantal algemene constateringen: 
- in een aantal inzendingen zijn de bergingen naar de verdiepingen verplaatst. Het wedstrijdpro-

gramma staat verplaatsing van de bergingen toe, maar spreekt zich niet uit over verplaatsing naar 
de verdiepingen. De toetsingscommissie acht dergelijke verplaatsingen niet wenselijk, omdat het 
beleid en beheer van De Peperklip erop is gericht, geen fietsen mee te nemen in de liften;
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- in een aantal inzendingen is hardglas toegepast. Los van de constructieve afwerking met randen 
waardoor waterproblemen zijn te voorzien, acht de toetsingscommissie deze materialisering niet 
wenselijk wegens de gevoeligheid voor vandalisme;

- in enkele gevallen zijn de trappen dusdanig geplaatst dat een bordes conform bouwbesluit niet is 
meegenomen in het ontwerp;

- in veel gevallen is een verlichtingsplan beperkt aanwezig;
- in veel gevallen is de oplossing voor de briefkasten beperkt aanwezig.
De toetsingscommissie vroeg extra aandacht voor deze punten bij de beoordeling.

Uit de toetsing kwam ook naar voren dat geen van de inzendingen voldeed aan de financiële 
randvoorwaarden. Bij sommige inzendingen ontbrak de begroting, de begroting was onvolledig, niet 
nauwkeurig of niet goed uitgewerkt. Bij andere inzendingen was de begroting te hoog. Er waren ook 
begrotingen die binnen het budget waren gebleven. Echter, hoe goed sommige daarvan ook waren 
uitgewerkt, bij deze inzendingen waren de kosten op onderdelen te laag ingeschat of de normbedra-
gen werden te laag gesteld. Begrotingen die hierdoor sluitend leken, voldeden bij realistische kosten-
calculatie niet aan de randvoorwaarden. Tenslotte waren er inzendingen waarin toevoegingen in het 
ontwerp, soms inclusief opbrengsten, waren meegenomen in de begroting. Hoewel aanbevelingen 
voor toevoegingen waren toegestaan deed dit niet af aan de eis, dat de oplossing waarom was ge-
vraagd binnen het budget moesten blijven. Bij deze inzendingen was het budget overschreden, het 
onderscheid tussen de gevraagde en de toegevoegde oplossing niet helder, niet gemaakt of niet vol-
ledig.
Op grond hiervan concludeerde de jury dat alle inzendingen moesten worden gediskwalificeerd.

Maar de toetsingscommissie stelde ook een oplossing voor. Omdat geen van de inzendingen 
voldeed aan de financiële randvoorwaarden is deze eis vervallen. Zo was gelijke beoordeling van de 
inzendingen toch mogelijk. Hieraan diende wel de voorwaarde te worden verbonden dat de winnaar 
van de prijsvraag ermee instemt om het ontwerp in overleg met de uitschrijver nader uit te werken, 
zodanig dat het alsnog binnen de gestelde financiële kaders kan worden uitgevoerd. De toetsings-
commissie constateerde dat daarvoor bij alle inzendingen oplossingen denkbaar zijn. 

De uitschrijver stemde, na de jury hierover te hebben gehoord, in met dit voorstel. De uitschrijver 
heeft toegezegd het maximale te doen om goed uit het overleg te komen met de eerste prijswinnaar. 
Daarin heeft ook de toetsingscommissie vertrouwen uitgesproken. Mocht dat onverhoopt niet lukken, 
binnen een vooraf af te spreken termijn, dan kan de uitschrijver de tweede prijswinnaar uitnodigen om 
diens inzending onder dezelfde voorwaarden uit te werken. Wanneer ook dit niet zou lukken, zou de 
uitschrijver hetzelfde traject mogen afleggen met de derde prijswinnaar. Als de partijen ook daar niet 
uit zouden komen, zal de uitschrijver geen van de ingezonden inzendingen laten uitwerken voor uit-
voering.

Jury
De jury die de inzendingen beoordeelde, bestond uit:
Piet Vollaard, directeur ArchiNed (voorzitter, zonder stemrecht)
Helena Casanova, architect Casanova Hernández architecten
Ergün Erkoçu, artistiek directeur en hoofd-onderzoeker MEMAR•DUT©H architects
Irene Prinsen, voorzitter van de Bewonerswerkgroep Peperklip
Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam Feijenoord
Carlos Weeber, architect BNA te Curaçao
Cilly Jansen, Lisette Schoenmaker, Architectuur Lokaal, secretaris (zonder stemrecht)

De jury kreeg de volgende beoordelingscriteria mee:
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria, in willekeurige volgorde: 
- inventiviteit, creativiteit en verbeeldingskracht van het ontwerp,
- de uitwerking van de gegeven uitgangspunten voor de opgave,
- de mate waarin het ontwerp een oplossing biedt voor de bestaande problemen,
- de inzichtelijkheid van het ontwerp,
- de mate waarin de vernieuwde entrees en algemene ruimten bijdragen aan een gevoel van veiligheid 

en vertrouwdheid voor huurders en passanten.

De brede samenstelling van de jury, met zowel de professionele inbreng van de ontwerpers – waaronder 
de oorspronkelijke ontwerper van De Peperklip – als betrokkenheid van de bewoners en de eigenaar, 
stond garant voor een zorgvuldige beoordeling waarin de beoordelingscriteria vanuit alle relevante 
perspectieven aan de orde zijn geweest.



Juryrapport Nieuwe toegangen voor de koppen van De Peperklip

070611688 info@arch-lokaal.nl 3

Juryrapport

De jury beoordeelde 30 inzendingen in drie rondes.

Eerste beoordelingsronde
In de eerste ronde van de beoordeling passeerden alle 30 plannen de revue. 

Over het geheel genomen constateerde de jury dat weliswaar geen van plannen voldeed aan de 
financiële eisen, maar dat zag zij niet als belemmering voor beoordeling van de oplossingen. De jury 
sprak waardering uit voor de inzet van de ontwerpers. Toch vond zij de variatie in oplossingen die 
werden aangereikt enigszins beperkt. Mogelijk hebben de ontwerpers zich gelimiteerd in hun ontwerp-
vrijheid omdat het geen ideeënprijsvraag betrof. Bij deze prijsvraag ging het immers om een ontwerp 
dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er waren weliswaar plannen met inventieve toevoegingen zoals 
bedrijfsruimtes en feestruimten, maar daarbij raakte in de meeste gevallen de werkelijke opgave op de 
achtergrond. 

De jury hechtte met name belang aan oplossingen waarin de nadruk op transparantie, doorzicht 
en sociale veiligheid was gelegd. De eenvoud van de opgave bleek een complicerende factor. Naar 
het oordeel van de jury zijn slechts enkele inzenders erin geslaagd om de oplossingen tot de essentie 
van de ontwerpvraag te reduceren en heldere, ongecompliceerde keuzes te maken.

Een aantal ontwerpers richtte de aandacht op het bouwen buiten de rooilijn, zowel aan de buiten-
zijde als op het binnenterrein. Anderen concentreerden zich op het trappenhuis. Voor nagenoeg alle 
inzenders bleek een oplossing voor de bergingen een lastig vraagstuk. Op hoofdlijnen tekenden zich 
hiervoor twee oplossingsrichtingen af. Ofwel de bergingen werden verplaatst naar de verdiepingen of 
naar buiten, ofwel de bergingen werden gehandhaafd en vervolgens ingepakt. 

Hoewel was toegestaan dat de bergingen werden verplaatst, vond de jury verplaatsing naar de 
verdiepingen uit het oogpunt van bereikbaarheid en beheer geen verstandige oplossing. Daarom vie-
len in de eerste beoordelingsronde de 8 plannen af, waarin alle bergingen werden verplaatst naar de 
verdieping. Dit resulteerde in een eerste selectie van 22 plannen.

Tweede beoordelingsronde
Bij de tweede ronde spraken alle juryleden hun persoonlijke oordeel uit. Dit leidde tot uitvoerige 

discussies en vergelijkingen van de plannen. Als resultaat hiervan vielen 13 plannen af waarvan de 
jury unaniem vond dat zij geen wezenlijke verbetering van de bestaande situatie opleverden. De voor-
gestelde oplossingen in deze plannen achtte de jury onbruikbaar, onvoldoende transparant of onder-
houdstechnisch niet realistisch. De jury liet 9 plannen toe tot de derde ronde.

Derde beoordelingsronde en nominaties
Uit de 9 geselecteerde plannen onderscheidde de jury twee oplossingsrichtingen: inpandige op-

lossingen en externe oplossingen.

In het plan Klip op stelten zijn de bergingen op de begane grond gebleven en dubbel hoog gemaakt 
in een even hoge hal met entreepui. De bergingen zijn aan één zijde van de hal gesitueerd. De jury 
vindt dat deze oplossing het gewenste doorzicht onvoldoende ten goede komt. Bovendien acht zij de 
bereikbaarheid van de bergingen vanuit de hal onwenselijk. Het voorstel past niet bij de uitstraling van 
De Peperklip. 

Ook het plan Voorkamers stelt een dubbel hoge entreehal voor. De bergingen in de hal zijn open aan 
de bovenzijde. Daardoor ontstaat vanaf de verdiepingen zicht in de bergingen. Deze openheid brengt 
het risico van vervuiling met zich mee. Dit plan concentreert zich op maximaal doorzicht, waarbij ver-
anderingen ten opzichte van de bestaande situatie op de andere aspecten van de opgave zijn achter-
gebleven, aldus de jury.

Het plan Medialized Inbetween kenmerkt zich door ogenschijnlijke eenvoud. De bestaande hal wordt 
op twee plaatsen doorbroken waardoor de nieuwe entreehal breder wordt. De trap blijft ongewijzigd. 
De bergingen worden in een verdiepingshoog element aan de rechterzijde geplaatst en zijn uitsluitend 
bereikbaar vanuit de centrale hal. De jury vindt dat de omvang van de ingreep niet voldoende in ver-
houding staat tot het beoogde resultaat. Het idee van de voortuintjes is sympathiek.

Bij het plan Peperklip 2.0 zijn enkele bergingen verplaatst naar de achterzijde, ten gunste van een 
dubbel brede entree. Hierdoor wordt de toegang verlegd naar de vrijgekomen ruimte. Doorbraken in 
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de bouwmuur van de huidige entree resulteren in een diagonale doorgang van straat naar binnenter-
rein. Een semi-commerciële ruimte wordt toegevoegd in een dubbel hoge entreehal. De kosten voor 
de ingreep zouden hieruit kunnen worden gedekt. Dit plan biedt een originele invalshoek, maar ook 
hier vindt de jury dat de omvangrijke ingreep niet voldoende in verhouding staat tot het resultaat. De 
diagonale lijn levert onvoldoende doorzicht en teveel ongelukkige ruimten en hoeken op.

In het plan Samenhangen worden de bergingen verwijderd waardoor een grote, lichte ruimte ontstaat 
ter plaatse van de huidige entreehal. Voor deze nieuwe ruimte worden collectieve functies voorge-
steld, zoals een bioscoopzaal of kinderspeelruimte. Aan de rechterzijde van de nieuwe ruimte resul-
teert een smalle diepe entreehal. De jury is van mening dat de ontwerper zich te sterk op de toege-
voegde functies heeft geconcentreerd waardoor de opgave op de achtergrond is geraakt. Het plan 
bevat geen overtuigende oplossing voor de bergingen.

De jury besloot unaniem om deze vijf plannen niet te bekronen. Zij nomineerde de volgende vier in-
zendingen voor bekroning:

Het plan De Peperklip ontluikt herstelt als enige de oorspronkelijke open doorgangen naar het bin-
nengebied. De huidige entrees worden omgevormd tot open poorten met nieuwe entrees. Het buiten-
en binnengebied worden gekoppeld door een fietspad en openbaar groen onder de poorten door te 
laten lopen. De wanden van de hal en de trappenhuizen worden voorzien van natuurlijke motieven. De 
bergingen zijn naar het met groen ingerichte binnengebied verplaatst. De jury waardeert de helderheid 
en het open karakter van het plan. Zij vindt echter dat de veiligheid niet voldoende gewaarborgd is. De 
doorgangen bieden aanleiding tot het ontstaan van hangplekken, hetgeen ook door de inzender wordt 
onderkend. Adequate oplossingen voor dit probleem worden echter niet overtuigend aangedragen. De 
jury waardeert de wijze van presenteren van het plan. Zij besluit unaniem om een eervolle vermel-
ding toe te kennen aan De Peperklip ontluikt.

Het plan Open Voeg onderscheidt zich van de andere plannen door het trapsgewijs verdiept oplossen 
van de bergingen. Boven de bergingen ontstaat ruimte voor een vijver in de transparante en open hal. 
Daarboven wordt een collectieve ruimte op de verdieping geplaatst. In het verlengde van de entreehal 
wordt buiten het gebouw een element voorgesteld dat als kiosk of berging kan fungeren. De jury 
waardeert de sfeer die de ontwerper weet op te roepen met de voorgestelde ingrepen. Over de haal-
baarheid van het plan, op deze locatie, lopen de meningen binnen de jury uiteen. De jury besluit una-
niem tot het toekennen van de derde prijs aan Open Voeg.

In het plan RUBA II is weinig veranderd aan de bestaande situatie. Het plan is helder en vanzelfspre-
kend. In één beweging zijn zowel de hal als het trappenhuis opgelost. Het plan wordt gekenmerkt door 
de duidelijk herkenbare bergingen, vormgegeven in een rood huisje met schoorsteen. Aan de voorzij-
de blijft de hal open over de volle breedte. De brievenbussen en belborden zijn opgenomen in de te-
ruggeplaatste gevel en vormen samen met het huisje een nadrukkelijk onderscheiden element in de 
toegangspartij. Ter linkerzijde van het huisje ontstaat een gang waardoor de bergingen bereikbaar 
zijn, aan de rechterzijde ontstaat een entreehal van waaruit het gebouw wordt ontsloten. 
De jury waardeert het respect waarmee met De Peperklip is omgegaan, terwijl tegelijkertijd een eigen-
zinnige uitspraak is gedaan ten opzichte van het bestaande gebouw. Naar de mening van alle juryle-
den getuigt het plan van ontwerpkwaliteiten. Het contrast van het concept ten opzichte van het be-
staande gebouw werkt volgens het merendeel van de juryleden vervreemdend. De jury besluit tot de 
toekenning van de tweede prijs aan RUBA II.

Het plan DCCXXXIX stelt een transparante en overzichtelijke hal voor, hetgeen het gevoel van veilig-
heid kan bevorderen. De entreepui wordt omkaderd en naar voren geplaatst, waardoor de indruk van 
een poort ontstaat. Dat geeft de toegang een passende uitstraling. Het plan sluit aan op het bestaan-
de aanzicht van De Peperklip en volgt in het stramien van de gevel. De bergingen zijn verplaatst naar 
de achtergevel in aansluiting op de aanwezige bergingen die op het binnenterrein uitkomen. Over het 
beeld van het trappenhuis en de bergingen zijn geen specifieke uitspraken gedaan.
De jury vindt het plan realistisch. Ook in dit ontwerp is met veel respect omgegaan met het bestaande 
gebouw. Enkele juryleden zijn van mening dat met vereenvoudiging van de ingrepen hetzelfde resul-
taat kan worden bereikt. Met een meerderheid van stemmen besluit de jury de eerste prijs toe te 
kennen aan het plan DCCXXXIX. Zij beveelt de uitschrijver aan om in overleg met de winnaar in het 
vervolgtraject extra aandacht te besteden aan de materiaalkeuze, de detaillering en de brievenbus-
sen. Het behoud van het karakteristieke kader van de toegang spreekt voor zich.


