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VREDEMAN DE VRIES PRIJS VOOR ARCHITECTUUR 2012 
Juryverslag 
 
Algemeen 
De provincie Fryslân heeft de Vredeman de Vries Prijs in 2000 ingesteld voor (het ene jaar) 
architectuur en (het andere jaar) vormgeving, om het ontwerpklimaat in de provincie een 
stimulans te geven.  
De Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur wordt uitgereikt aan een combinatie van 
opdrachtgever en architect. Volgens het reglement komen in aanmerking voor deze prijs: 
bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend en die zijn gerealiseerd 
in Fryslân, binnen de termijn van twee volle kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de 
prijs uitgereikt. 
 
De prijs 
In het reglement is bepaald dat er slechts één winnend project kan zijn. Deze combinatie van 
opdrachtgever en architect krijgt een bedrag van € 5.000. Daarnaast zijn er maximaal vier eervolle 
vermeldingen, die per combinatie € 500 ontvangen. 
 
De jury 
De jury is zo samengesteld, dat alle disciplines aanwezig zijn die bij architectuur(prijzen) aan de 
orde kunnen komen. De jury bestond uit: 
Rob Hendriks, architect 
Cilly Jansen, architectuurhistoricus 
Jurgen van der Ploeg, architect 
Olof van de Wal, historicus 
Enno Zuidema, stedenbouwkundige 
 
De inzendingen 
Op 6 september 2012 beoordeelde de jury de 59 projecten die zijn ingezonden om in aanmerking te 
komen voor de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2012.  
Het viel de jury op dat twee derde van de ingezonden projecten tot stand is gekomen in incidenteel 
opdrachtgeverschap. Zij vroeg zich af of het grote aantal kleinschalige opdrachten samenhangt met 
de omslag die plaatsvindt in de Nederlandse bouwcultuur van grote, beeldbepalende projecten van 
institutionele opdrachtgevers naar kleinere projecten van particuliere initiatiefnemers.  
In algemene zin merkt de jury op dat aandacht voor het belang van opdrachtgeverschap voor het 
resultaat van bouwprojecten de laatste jaren is toegenomen. Deze aandacht vindt zijn weerslag nog 
niet in het reglement van de Vredeman de Vries Prijs. De jury geeft de uitschrijver in overweging het 
reglement in dit opzicht te actualiseren. Dat zou kunnen worden vertaald in specifieker informatie 
over de rol van de opdrachtgevers bij de projecten, die bij deze ronde van de prijs beperkt 
beschikbaar was en daardoor niet in alle gevallen te beoordelen. De jury roept alle inzenders van 
harte op, hun ingezonden project gericht te documenteren en helder te motiveren waarom zij 
denken voor de prijs in aanmerking te komen. 
Over het geheel genomen vond de jury dat sprake was van een grote diversiteit aan projecten, 
waaronder zeker een aantal boeiende resultaten. Zij vond het lastig om grote uitspraken te doen 
over het huidige tijdsgewricht vanuit het beeld dat zich aftekende uit het geheel van de inzendingen. 
Toch kon zij zich, omdat uit het totale beeld weinig nieuwe programma’s of typologieën naar voren 
kwamen en aspecten van duurzaamheid beperkt uitgewerkt bleken, niet aan de indruk onttrekken 
dat in economisch slechtere tijden gekozen wordt voor wat bekend en nabij is.  
Daarbij viel de jury op dat 50 van de 59 betrokken architectenbureaus in Friesland gevestigd zijn. De 
jury besprak de mogelijkheid dat de Vredeman de Vries Prijs vooral bekendheid geniet in Friesland 
waardoor met name Friese ontwerpers bij de inzendingen betrokken zijn. Toch zou het interessant 
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zijn als het aantal architecten van buiten de provincie groter zou zijn; dat is goed voor het aanzien 
van de prijs en van de architectuur in Friesland. 
 
De selectie 
De jury selecteerde 21 projecten voor de tentoonstelling. 
Uit deze inzendingen koos de jury 5 projecten, die zij op 20 september 2012 heeft bezocht. 
 
1. Pakhuis Hartenlust, Leeuwarden 
Opdrachtgever  LontPlan, St Annaparochie 
Architect Jelle de Jong architekten, Lemmer, projectarchitect Jelle de Jong 
Oplevering  2010 
 

 
 
De jury vindt het waardevol dat gekozen is voor de gecombineerde functie van wonen en werken in 
dit voormalige pakhuis in de stad. Het statement om dit markante gebouw een nieuwe bestemming 
te geven op een plek waar veel van de ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving door relatief jonge 
complexen verloren is gegaan wordt gewaardeerd. Dat een marktpartij dit heeft gedaan ook. Het 
programma is zorgvuldig uitgewerkt.  
De kans om een positieve bijdrage te leveren aan de bestaande openbare ruimte, waarvan de 
kwaliteit aan de magere kant is, is volgens de jury niet optimaal benut. Dit geldt met name voor de 
aansluiting van de begane grondverdieping met de openbare ruimte. Hier zijn kansen gemist. 
De jury is niet eenduidig in haar oordeel over de spelonkachtige binnenruimte. Hoewel die zeker een 
kwaliteit kan zijn, vindt zij dat heldere keuzen in het architectonische concept ontbreken. De 
afbeeldingen zijn intrigerend, maar de resultaten overstijgen de verwachtingen van de jury niet 
voldoende. Onder het plan ligt een plausibele ontwerphouding waarbij de nieuwe ingrepen 
contrasteren met het bestaande gebouw. De keuzes in materiaal, kleur en detail leiden echter tot 
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een beeld dat meer door deze ingrepen wordt bepaald, dan vanuit het rijk gedetailleerde pakhuis 
nodig was geweest. 
 
2. Woonhuis Oudebiltzijl 
Opdrachtgever Familie Bus-vd Weg, Oudebiltzijl 
Architect Auke J. de Vries Architekten bv, Drachten, projectarchitect Auke de Vries 
Oplevering  2010 
 

 
 
De jury typeert dit dijkhuis als eigenzinnig, sympathiek en geslaagd. Het project toont zich het 
resultaat van een voorbeeldige relatie tussen opdrachtgever en architect tot in de kleinste details. 
Zoals een van de juryleden dat uitdrukte: de liefde spat van dit huis af. Er is een balans gevonden 
tussen pretenties en pretentieloosheid in een overweldigend weids landschap. Er is gespeeld met 
een Fries archetype van vissershuisjes, waarbij wordt gerefereerd aan de schoorstenen waartussen 
visnetten te drogen werden gehangen. 
De dubbele slanke kap met zijn vier schoorstenen heeft een elegant beeld opgeleverd, en draagt bij 
aan een plezierige ruimtelijkheid binnen. Met de hoge ideeëndichtheid op een beperkt oppervlak 
komen niet alle beoogde ruimtelijke effecten optimaal tot hun recht. De jury vraagt zich af of iets 
meer terughoudendheid op dat vlak het plan nog beter had gemaakt. 
 
De jury nomineert dit project voor de Vredeman de Vries Prijs.  
Aan deze nominatie is een bedrag van € 500 verbonden voor de familie Bus en Auke de Vries, Auke J. 
de Vries Architekten.  
 
3. Nieuwbouw bezoekerscentrum Woudagemaal 
Opdrachtgever St. Ir. D.F. Woudagemaal, Leeuwarden 
Architect Jelle de Jong architekten, Lemmer, projectarchitect Jelle de Jong 
Oplevering  2010 
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Dit is een knap gebouw in een omgeving die kwetsbaar is. Met het bezoekerscentrum is een 
toevoeging gerealiseerd aan een icoon met de Werelderfgoedstatus dat poëtisch is, een eigen kracht 
uitstraalt en erin geslaagd is iedere vorm van concurrentie met het Woudagemaal te vermijden.  
De jury merkt op dat de architect in zijn ontwerp gebruik heeft gemaakt van vergelijkbare 
ontwerpprincipes als destijds voor het gemaal zijn gebruikt. Voor de nieuwe typologie van een 
gemaal in de 19e eeuw werd geput uit referenties zoals ziekenhuizen en scholen; bij het ontwerp 
voor het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal in de 21e eeuw wordt gerefereerd aan industriële 
gebouwen en installaties. Ook in de positionering is een mooie parallel te vinden. Het 
bezoekerscentrum raakt aan de dijk, zonder hem over te nemen, zoals het gemaal dat ook doet.  
De jury noemt het gebouw fotogeniek, vooral gezien vanaf de dijk. Tegelijkertijd oogt het 
omvangrijke gebouw vanuit het IJsselmeer bescheiden. Zij kan zich voorstellen dat verhoudingsgewijs 
meer ruimte was geboden aan de waterpartij waarin het gebouw is gesitueerd. De grote 
transparantie biedt alle ruimte aan het dramatisch panorama. Ook is er waardering voor de goede 
akoestiek die onontbeerlijk, maar niet vanzelfsprekend is in bezoekerscentra.  
Het architectonisch concept is niet optimaal doorgezet in de binnenruimte. De jury vindt het jammer 
dat dit concept en de routing op weg naar en door het bezoekerscentrum niet op een 
vanzelfsprekende wijze samenvallen. Zij mist een adequate parkeeroplossing, zeker nu het nieuwe 
gebouw zoveel meer bezoekers trekt dan voorheen. De entree en de routing ten opzichte van de 
entree vindt de jury verwarrend. De brug trekt als prominente verbinding tussen gemaal en 
bezoekerscentrum direct de aandacht, maar de hoofdentree lijkt die op het maaiveld te zijn. Deze 
toegang is te beperkt in zijn uitwerking. De trap in deze entree lijkt een soort tussenvorm te zijn 
tussen monumentaal en informeel.  
De jury nomineert dit project voor de Vredeman de Vries Prijs.  
Aan deze nominatie is een bedrag van € 500 verbonden voor de stichting Woudagemaal en Jelle de 
Jong, Jelle de Jong architecten.  
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Tenslotte het Provinciehuis Friesland en de Michaëlschool. 
 
4. Provinciehuis  
Opdrachtgever  Provincie Fryslân 
Architect  Soeters Van Eldonk architecten, Amsterdam, projectarchitect Sjoerd Soeters 
Oplevering  2011 
 
 

 
 
 
Het Provinciehuis herbergt een enorm programma. De jury vindt dat de manier waarop dit 
programma op de schaal van de binnenstad is ingepast getuigen van bijzondere verfijning en groot 
vakmanschap. De toren oogst veel waardering. De wijze waarop de architect de verschillende 
schaalniveaus van het grote programma, de eigentijdse maat van de toren en de bescheidenheid van 
de historische kavels met elkaar heeft verzoend, getuigt van een bijzonder vermogen om duurzame 
stedelijkheid te creëren. 
De architect is in staat gebleken zijn specifieke architectonische stijlopvattingen overtuigend te 
vertalen in de ruimtelijke context van Leeuwarden, waarbij nuchterheid en flamboyantie zijn 
gecombineerd. Het gebouw is groots door klein te blijven, vormt een waardevolle toevoeging aan de 
stedelijkheid en biedt een mooie nieuwe route door het stedelijk blok dat is ontstaan. De 
binnenhoven roepen vragen op naar het karakter en het gebruik ervan. De jury hoopt dat de 
Provincie mogelijkheden ziet om de doorgangen en hoven (permanent ) voor het publiek open te 
stellen.  
Het interieur is rijk, afwisselend en biedt interessante verbindingen met de bestaande gebouwen. 
Enkele juryleden bekritiseren de relatie tussen de parcellering in de straatgevels en het programma. 
De werkruimten zijn zorgvuldig gedetailleerd en een aantal formele zalen waar ogenschijnlijk kleine 
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ingrepen zijn gedaan, maken indruk. Daarbij speelt de wijze waarop beeldende kunst van hoge 
kwaliteit is ingezet een grote rol. De jury vraagt zich af of hiervoor bij toekomstige bouwopgaven nog 
ruimte zal zijn en noemt het nieuwe Provinciehuis een symbool van de eigen tijd. Zij merkt op dat de 
aandacht voor het publiek in de Statenzaal, het hart van dit huis voor de democratie, is 
achtergebleven in het geheel, dat verder overal in evenwicht is.  
 
5. Michaëlschool, Leeuwarden 
Opdrachtgever  Stichting Vrije Scholen Athena, Deventer 
Architect  Onix, Groningen, projectarchitect Allart Vogelzang 
Oplevering  2010 
 
 
 

 
 
De Michaëlschool is uitstekend ingepast in de wijk. Het gebouw dringt zich niet op, maar past op een 
mooie manier in de bestaande morfologie. De buitenruimte biedt op verschillende schaalniveaus een 
geleidelijke overgang naar de publieke ruimte. Het speelplein zelf is slim gesitueerd ten opzichte van 
de bezonning. De gevelbekleding is eenvoudig en doeltreffend gedetailleerd. Wel twijfelt de jury aan 
de behandeling ervan, die op termijn minder houdbaar lijkt. 
De school oogt compact en terughoudend aan de buitenzijde; het interieur toont zich als een grote 
verrassing. De jury kent geen enkele school uit de laatste tien jaar waarvan het interieur zo ruimtelijk 
en rijk is. Hoewel bescheiden van omvang, bevat de school acht klaslokalen, een speelzaal, vier 
entrees, twee trappen, een keuken en ruimten voor de docenten, alle gecentreerd rondom een 
centrale open ruimte met vide, waarlangs drie balkons op de verdieping open verbindingen bieden. 
De differentiatie is optimaal, geen klaslokaal is hetzelfde. De overgang van de lokalen naar de 
buitenruimten, en van de buitenruimten naar de publieke ruimte is overal op een vriendelijke, veilige 
en vanzelfsprekende manier opgelost. Lichtinval en kleurgebruik zijn goed overwogen. 
De jury spreekt bij dit project van een interessante kruisbestuiving tussen opdrachtgever en 
ontwerper. Waar bij de bouw van Vrije Scholen vaak op krampachtige wijze een organische, 
antroposofische vormentaal wordt gehanteerd, ziet de jury hier iets geheel anders ontstaan. Het 
respect dat de architect toont voor de onderwijsvisie van de Vrije School en de ruimte die de 
opdrachtgever aan de ontwerper heeft geboden voor een interpretatie van de vormentaal is 
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bijzonder. Deze houding van beide partijen vindt een fysieke weerslag in de inpassing van deuren en 
belettering in het plan. De waardering over het resultaat hiervan loopt uiteen. 
De jury vindt dat deze school een voorbeeldfunctie heeft. De stichting toont bovendien dat ook bij 
een beperkt budget, een slimme architect een meerwaarde kan bieden.  
De jury toont zich ontroerd door het ontwerp van de Michaëlschool. 
 
De winnaar 
De jury heeft lang gesproken over het Provinciehuis en de Michaëlschool.  
Beide projecten typeert zij als ‘architectuur tot op het bot’, gebouwen waarbij sprake is van verrijking 
van de stedelijke context in de gegeven stedenbouwkundige situatie, waarbij het architectonisch 
concept consequent is doorgezet en sprake is van een doorwrochte relatie tussen binnen- en 
buitenruimte.  
Tegelijkertijd zijn de beide projecten volstrekt onvergelijkbaar. Het Provinciehuis herbergt een enorm 
programma met representatieve publieke en werkfuncties in een complex stedelijk weefsel, en is 
gerealiseerd door een professionele bestuurlijke partij. De Michaëlschool is een kleine school, 
gebaseerd op een specifieke onderwijsvisie, in een naoorlogse wijk, en werd gerealiseerd door een 
incidentele opdrachtgever. 
 
Maar er kan er maar één de winnaar zijn.  
 
De jury nomineert het Provinciehuis. Aan deze nominatie is een bedrag van € 500 verbonden voor de 
Provincie Fryslân en Sjoerd Soeters, Soeters van Eldonk architecten.  
 
Als winnaar van de Vredeman de Vriesprijs wijst de jury de Michaëlschool aan. De prijs van € 5.000 
wordt toegekend aan stichting Vrije Scholen en Allart Vogelzang, Onix.  
 


