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Heijmans wint Gouden Piramide 2011 met Het Funen in Amsterdam 

 
In het Nederlands Architectuurinstituut is namens minister Schultz van Haegen van I&M 
de Gouden Piramide 2011, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, uitgereikt 
aan Heijmans Vastgoed. De projectontwikkelaar krijgt deze onderscheiding voor woon-
buurt Het Funen op het voormalige terrein van Van Gend & Loos in Amsterdam. Namens 
Heijmans Vastgoed werd de trofee in ontvangst genomen door Maarten van Duijn, direc-
teur Vastgoed van de regio Midden. Naast de trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag 
van 50.000 euro en een architectuurplaquette.  
 
Over het project: 
Het Funen is gebouwd op een lastige locatie, tussen de „achterkant‟ van de aangrenzende 
Czaar Peterbuurt en een drukbereden spoorbaan. Een doorlopende randbebouwing biedt 
beschutting aan een intiem, autovrij woongebied met een klein park. Het stedenbouw-
kundig plan, in combinatie met een weloverwogen landschapsontwerp, maakt een op-

merkelijke variatie mogelijk in de bouwblokken, die door negen verschillende architecten 
zijn ontworpen. 
 
Uit het juryrapport: 
“Dat de jury erg onder de indruk was van deze inzending zat hem in de eerste plaats in 
de kwaliteit van de ontwerpen. (...) Ook de gemeente Amsterdam verdient het te worden 
geprezen; die heeft namelijk consequent vastgehouden aan het openbare karakter van 
de buitenruimte. 
 Uiteindelijk zijn het de prestaties van de opdrachtgever die door de jury worden 
gewogen. Ook hier is het oordeel lovend. Het begon in de jaren negentig met de durf 
(...) om op deze achteraflocatie het avontuur aan te gaan. In 2000 werd IBC overgeno-
men door Heijmans Vastgoed, dat in het begin nogal huiverig aankeek tegen een project 
dat in niets leek op wat deze projectontwikkelaar gewend was. Al vlug toonde Heijmans 
zich echter ontvankelijk en vanaf dat moment heeft men er alles aan gedaan om Het Fu-

nen tot een succes te maken. (...)  
Naast een beloning voor gebiedsontwikkeling van een opmerkelijk hoog niveau 

mag de opdrachtgever deze prijs zien als een aansporing om door te gaan projecten van 
uitzonderlijke kwaliteit tot stand te brengen.” 
 
Publicatie 
De beste inzendingen van de Gouden Piramide 2011 worden uitvoerig beschreven in de 

publicatie Ruimte in ontwikkeling van Uitgeverij 010, die eveneens vanmiddag werd ge-
presenteerd. 
 
De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries die betrokken zijn bij het architec-
tuurbeleid van het rijk. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebieds-
ontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten. 
 

Voor de pers 
Voor meer informatie over de Gouden Piramide en de Rijksbouwmeester kunt u contact 
opnemen met André Mol, atelier Rijksbouwmeester, telefoon 070-3398998 of 06-
11341765. E-mail: info@goudenpiramide.nl Website: www.goudenpiramide.nl 
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