JURYRAPPORT

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap
nemen particulieren gezamenlijk het initiatief
tot ontwerpen en realiseren van projecten.
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INLEIDING

De gemeente Den Haag is zeer
geïnteresseerd in de mogelijkheden van KO
voor hoogbouw als vorm van stedelijkheid.
1.0

INLEIDING
Aanleiding
Binnen het programma Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) van de gemeente Den Haag
worden grondkavels in zo klein mogelijke eenheden uitgegeven aan particuliere organisaties
en/of burgers. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap nemen particulieren gezamenlijk
het initiatief tot ontwerpen en realiseren van projecten. De ervaring in binnen- en buitenland
leert dat collectieve initiatieven gestapelde bebouwing opleveren tot ca. 30 meter hoogte.
Hogere gebouwen in deze vorm van ontwikkelen zijn niet eerder vertoond.
De gemeente Den Haag is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van KO voor hoogbouw als
vorm van stedelijkheid. Hoe kan hoogbouw stapsgewijs worden ontwikkeld door steeds andere,
zich in de loop der tijd aandienende, ‘kleinschalige’ opdrachtgevers? Hoe kan een gebouw
meegroeien en toch ook al deels gebruikt worden? Wat zijn de verschijningsvormen?
En hoe wordt het bouwproces georganiseerd?
Om een antwoord te krijgen heeft de gemeente Den Haag besloten een openbare ideeënwedstrijd
uit te schrijven, waarin (teams van) ruimtelijke professionals worden uitgedaagd om hun visie op
gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap te presenteren. De prijsvraag wordt in overleg met de
uitschrijver uitgevoerd door Architectuur Lokaal.
Doel

Het doel van deze prijsvraag is:
• het verkennen van ontwikkelmethodieken voor gestapeld
kleinschalig opdrachtgeverschap,
• het in de publiciteit brengen daarvan ten behoeve van zowel gemeente als deelnemers,
• het ondersteunen van de beleidsontwikkeling ten aanzien van
kleinschalig opdrachtgeverschap;
• het bieden van inspiratie aan kleinschalige opdrachtgevers, en uiteindelijk
• het komen tot realisatie van hoogbouw ten behoeve van kleinschalig
particulier opdrachtgeverschap.
Procedure

De procedure betreft een Open Oproep op basis van visie. Dit is een openbare prijsvraag
in twee rondes. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarbij de
deelnemers worden gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen
selecteert een onafhankelijke vakjury maximaal vijftien tot twintig inzendingen die het best
beoordeeld worden. De deelnemers van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd
voor de tweede ronde, waarin zij gevraagd worden hun visie nader uit te werken voor de
projectlocatie Petroleumhaven in het stadsdeel Laakhaven-West.
De gemeente Den Haag stelt € 30.000 exclusief btw aan prijzengeld ter beschikking voor
maximaal drie winnaars.
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INHOUDSOPGAVE

De kern van deze nieuwe aanpak is een
meer kleinschalige en vraaggerichte aanpak
die past bij de nieuwe tijd.
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DE OPGAVE

De gemeente Den Haag zoekt een innovatief,
creatief en uitvoerbaar concept voor de
ontwikkeling van hoogbouw (dertig meter).
2.0

KERN VAN DE OPGAVE
De gemeente Den Haag zoekt een innovatief, creatief en uitvoerbaar concept voor de ontwikkeling
van hoogbouw van ten minste dertig meter hoog, waarbij de ontwikkeling per onderdeel gefaseerd
plaatsvindt door steeds andere, zich in de loop der tijd aandienende ‘kleinschalige’ opdrachtgevers.
Hoe kan (meer)waarde gecreëerd worden wanneer een gebouw gefaseerd groeit en toch ook al
deels gebruikt wordt? Hoe kan worden omgegaan met bouwkundige, financiële en juridische
aspecten? En wat zouden de verschijningsvormen kunnen zijn?
Aard van de opgave

Ontwikkelconcept voor gefaseerde, organische ontwikkeling van hoogbouw door zich in de
loop der tijd aandienende ‘kleinschalige’ opdrachtgevers.
Beoogde gebruiker(s)

Ontwikkeling vindt plaats door individuele, kleinschalige opdrachtgevers. De identiteit van
deze opdrachtgevers is niet op voorhand bekend.
Locatie en context

In de eerste ronde wordt een algemene visie op gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap
gevraagd. In de tweede ronde wordt een beperkt aantal deelnemers uitgenodigd deze
algemene visie uit te werken voor de projectlocatie Petroleumhaven in het stadsdeel
Laakhaven-West.
Aandachtspunten

De gemeente Den Haag heeft de volgende aandachtspunten geformuleerd voor de opgave:
• organisatie,
• techniek, fundering en bouwconstructie,
• gemeenschappelijke voorzieningen,
• duurzaamheid,
• verschijningsvormen,
• privaatrechtelijke aspecten,
• publiekrechtelijke aspecten,
• kosten,
• rol gemeente.
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EERSTE RONDE

Laakhaven-West en Petroleumhaven
zijn gebieden in transformatie met een
kleinschalige en vraaggerichte aanpak.
3.0

INZENDINGEN
De gehele prijsvraag is digitaal verlopen. 212 potentiële deelnemers registreerden zich
geregistreerd voor deelname. Uiteindelijk zijn 125 inzendingen tijdig ingezonden voor de eerste
ronde (zie bijlage).
JURY EN ADVIESCOMMISSIE
Jury

De gemeente Den Haag heeft een onafhankelijke jury ingesteld om de ontvangen
inzendingen te beoordelen. De jury bestond uit de volgende leden:
• A.T. (Adri) Duivesteijn, voorzitter jury, senator Eerste Kamer
• mr drs L.C. (Elco) Brinkman, voormalig voorzitter Bouwend Nederland
• ir R. (Rients) Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, architect en
stedenbouwkundige Maxwan architects+urbanists
• drs W. (Wil) van der Hoek, directeur Opdrachtgeving en Wonen,
gemeente Den Haag (zonder stemrecht)
• prof. ir K. (Karin) Laglas, decaan TU Delft
Adviescommissie

De gemeente Den Haag heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld om de jurering
te ondersteunen en voor te bereiden. De adviescommissie bestond uit de volgende leden:
• ir E. (Erik) Pasveer, afdelingshoofd Stedenbouw & Planologie,
gemeente Den Haag (zonder stemrecht)
• ir G.T. (Gabino) Dorigo, adviseur Rabobank Den Haag e.o.
• prof. dr mr W.G. (Pim) Huijgen, hoogleraar notarieel recht Universiteit Leiden
• prof. dr ir J.J.N. (Jos) Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling
Technische Universiteit Eindhoven
• drs J.J. (Jaap) Modder, voorzitter Stichting Hoogbouw
• ir C. (Cor) Notenboom, hoofd Planontwikkeling BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten
• ir E. (Eric) Vreedenburgh, architect Archipelontwerpers
Secretaris van de Open Oproep Den Haag ‘Bouwen op Elkaar’ is
dr mr M.A. (Michel) Geertse, Architectuur Lokaal (zonder stemrecht).
Secretariële ondersteuning door drs M. (Maaike) van Beusekom, Architectuur Lokaal.
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EERSTE RONDE

De ontvangen inzendingen presenteren een
aantal interessante oplossingsrichtingen voor
de privaatrechtelijke aspecten van de opgave.
Beoordelingsprocedure

Eerst heeft de jury getoetst of de inzendingen aan de formele voorwaarden voldeden
(anonieme inzending onder motto, maximaal voorgeschreven omvang en indiening in de
Nederlandse taal). Op advies van de adviescommissie heeft de jury 6 inzendingen die niet aan
deze voorwaarden voldeden, uitgesloten van deelname.
De jury had tot taak 15 tot 20 inzendingen te selecteren. De inzenders van deze inzendingen
ontvingen een uitnodiging voor deelname aan de tweede ronde. De uitschrijver heeft zich
vooraf gecommitteerd aan de voordracht van de jury.
De jury heeft de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave en de daarbij
geformuleerde aandachtspunten beoordeeld, gelet de in het reglement vermelde
beoordelingscriteria. De jury heeft zich daarbij mede gebaseerd op de bevindingen van de
adviescommissie. Het prijsvraagreglement vermeldt de volgende criteria:
1

Creativiteit:
de mate waarin de visie op creatieve en aansprekende wijze invulling geeft aan de opgave,

2

Innovatie:
de mate waarin vernieuwende (ontwerp)oplossingen worden aangedragen,

3

Haalbaarheid:
de mate waarin het voorgestelde concept realiseerbaar is,

4

Integraliteit:
de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op geslaagde wijze geïntegreerd
worden.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er is gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.

OVERWEGINGEN JURY
1

Gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap

De prijsvraag richt zich op vernieuwende vormen van gefaseerde ontwikkeling van
hoogbouw waarbij maximale vrijheid aan de opdrachtgevers geboden wordt. De
opgave vraagt om innovatieve concepten die verder gaan dan variaties op klassieke
hoogbouwontwikkelingsconcepten of collectief particulier opdrachtgeverschap,
waarbij het gehele gebouw, dan wel het gehele casco, in één keer neergezet wordt.
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In de uitwerking moet gezocht worden
naar een zodanige menging van functies en
architectonische uitstraling.
2

Individuele expressie

Naast de gefaseerde ontwikkeling legt de jury grote nadruk op de mogelijkheden om
maximale vrijheid te creëren voor de individuele kleinschalige opdrachtgevers binnen de
gemeenschappelijke structuur en organisatie van het project.
3

Brede aanvliegroute

Gezien de complexiteit van de opgave merkt een aantal inzenders op dat de prijsvraag eerder
een ontwikkelopgave is dan een ontwerpopgave. Dat vraagt om een brede aanvliegroute,
uitgewerkt in een samenhangende visie.
4

Juridische haalbaarheid

De privaatrechtelijke aspecten van de opgave vormen een grote uitdaging, niet alleen om de
rechten en verantwoordelijkheden van kleinschalige opdrachtgevers te regelen, maar ook om
hen in staat te stellen financiering te verkrijgen. De ontvangen inzendingen presenteren een
aantal interessante oplossingsrichtingen voor deze problematiek.
5

Wonen in de bouwput

Meerdere inzendingen bieden interessante aanknopingspunten om wonen in de bouwput
mogelijk te maken. Dat heeft enerzijds betrekking op het beperken van overlast en anderzijds
op veiligheidsaspecten.
6

Economische haalbaarheid

De kosten (de vereiste voorinvesteringen) vormen een uitdaging. De meeste kleinschalige
opdrachtgevers zijn niet kapitaalkrachtig genoeg om de onvermijdelijke voorinvesteringen
te dragen. In het kader van deze prijsvraag moeten de deelnemers dus zoeken naar slimme
financieringsconstructies en/of slimme oplossingen om de kosten te minimaliseren.
Economische haalbaarheid gaat niet alleen over de (bouw)kosten; ook de opbrengsten zijn
van belang. Hoe gaat het project na realisatie geëxploiteerd worden, hoe wordt meerwaarde
voor de kleinschalige opdrachtgever gecreëerd?
7

Rol gemeente

Als de gemeente oprecht gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk wil maken,
zal zij een actieve rol op zich moeten nemen (bemiddelen, eventueel een bijdrage leveren in
de benodigde voorinvesteringen) om een humuslaag te creëren of commerciële partijen bij
de ontwikkeling moeten betrekken.
8

Herontwikkeling bestaand vastgoed

Een aantal inzenders draagt oplossingen aan voor herontwikkeling van bestaand vastgoed
middels gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap. Zij snijden een actuele opgave aan,
maar de jury is van mening dat deze inzendingen geen antwoord bieden op de gestelde
opgave. De jury raadt de gemeente Den Haag aan zich ook de in de potentie van kleinschalig
opdrachtgeverschap voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed te verdiepen, wellicht
in de vorm van een andere prijsvraag.
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INZENDINGEN
Na uitvoerige discussie heeft de jury besloten de volgende 15 inzendingen voor uitwerking in de
tweede ronde voor te dragen:

●

MOTTO
BARON VON MÜNCHHAUSEN
JAN BOCHMANN, JAN BOCHMANN ARCHITECTEN, AMSTERDAM
Degelijke visie met een brede aanpak. De juridische constructie met een BV en de meeschuivende
bouwplaats zijn interessante oplossingen. De constructieve oplossing oogt solide, maar dient beter
uitgewerkt te worden. De inzending veronderstelt een lange bouwtijd; hoe wordt het bouwproces
georganiseerd? De jury kan zich een oplossing in de vorm van twee liftpartijen voorstellen: 1 lift voor
de bewoners en 1 bouwlift, die na het bouwproces omgevormd wordt tot permanente goederen- of
personenlift. Hoe wordt het parkeren op de kavel opgelost?

●

MOTTO
Bottom Up Building
Jeffrey Bolhuis, AP+E, AMSTERDAM
Binnen de categorie inzendingen die het Jack Block systeem kiezen als technische oplossing, is dit
het meest creatieve concept. Door de op te vijzelen vloeren op te delen in losse onderdelen, ontstaat
ruimte voor variatie (hoogteverschillen).

●

MOTTO
DAK TE KOOP!
Marieke van den Dungen i.s.m. Nienke Frijlink, UTRECHT
Sympathiek concept dat nuchter opgeschreven is. Gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap wordt
letterlijk toegepast. Iedereen woont in een penthouse. Het plan presenteert een slimme methode om
de voorinvestering terug te verdienen. Maar werkt het ook echt?

●

MOTTO
De gelaagde stad
Cobien Bruggeling i.s.m. Maarten Caspers,
Peter Oosterbaan, Wouter Hagers, Delft
De inzending gaat uit van een dragende kern, waaraan bouwlagen worden bevestigd. Het biedt veel
ruimte voor variatie. Er wordt letterlijk meer ruimte tussen de verdiepingen gecreëerd. Naast woningen
kunnen ook goed andersoortige functies in het concept ondergebracht worden. Het kan bovenin wel
tochtig worden wanneer de plateaus niet volgebouwd zijn, de wind heeft dan vrij spel.
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●

MOTTO
De Woonfabriek
Oscar Vos, De nieuwe generatie, Amsterdam
Middels een hefplateau op een binnenplaats worden casco’s rondom de binnenplaats gestapeld. Het
idee van de permanente bouwput (open einde) reageert op de gevraagde organische groei. Echter,
indien de bouw voortdurend doorgaat, geldt dat ook voor de overlast. Hoe bouwen en wonen op een
slimme manier te organiseren zodat overlast geminimaliseerd wordt?

●

MOTTO
doenscenario’s
Gert-Jan de Rooij, Architectenbureau Roodkapje, Tilburg
De inzending presenteert een verrassend nuchtere visie, ontdaan van alle franje. Om de
voorinvestering te dekken wordt een acht-deks commerciële parkeergarage voorgesteld, die
geleidelijk omgevormd en opgetopt wordt tot een meerlaagse hoogbouw van gestapeld kleinschalig
opdrachtgeverschap.

●

MOTTO
HOGE vrijheid
Martijn van der Hijden, Martijn van der Hijden
architecten, Amsterdam
Deze inzending biedt voldoende variatie en scoort goed op technische haalbaarheid. Van de
inzendingen die een constructieve centrale kolom voorstellen is dit een van de meer doordachte
inzendingen. De inzending gaat uit van realisatie in drie fases.

●

MOTTO
Leren van de Grieken
Rob Hendriks, DAAD Architecten BV, Beilen
Sympathiek plan, kleinschalige opdrachtgevers bouwen letterlijk op elkaar. Structureel optoppen is een
interessant scenario.

●

MOTTO
Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid
Studiohecht i.s.m. ABT bv, Den Haag
Inzending die aandacht besteedt aan de volle breedte van de opgave en verrassend veel ruimte biedt
voor variatie. De inzending gaat uit van gestapelde kavels, die een soort woontorens vormen, rondom
een centrale kern. Woonunits worden op straatniveau gemonteerd en vervolgens op de kavels
gehesen.
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●

MOTTO
Point Cloud: village vertical
Stefan Witteman, Witteman architecture+urbanism,
Roelofarendsveen
Inzending gaat uit van een constructieve gridstructuur waarin units ‘gehangen’ worden. Het
presenteert een constructief goed uitvoerbaar concept, dat aanknopingspunten biedt voor (zowel
horizontale als verticale) fasering van de realisatie.

●

MOTTO
San Gimignano
Roland Pouw, IOU Architecture, i.s.m. Alain-Celest de
Buck, Amsterdam
Een van de weinige inzendingen die zich onttrekt aan de traditionele benadering van
hoogbouwontwikkeling. Met name de mogelijke organische groei is sterk.

●

MOTTO
Stapel op Duh Haag!
Freek Draisma, d|ve architecten, Wageningen
Degelijke visie, die voldoende variatie biedt. De visie kenmerkt zich door een nuchtere aanpak. Er
wordt gekeken naar wat we al kunnen met horizontaal kleinschalig opdrachtgeverschap en dat wordt
vervolgens omgeklapt naar het verticale. Een van de weinig inzendingen die ingaat op een financiële
onderbouwing van het voorstel.

●

MOTTO
‘t Komt van de grond...met Jack Up Building
Patricia Snel, Architect Enzo, Den Haag
Binnen de categorie inzendingen die het Jack Block systeem kiezen als technische oplossing, is dit
het meest volledig uitgewerkte concept. Het scoort goed op technische haalbaarheid, maar is niet
vernieuwend.

●

MOTTO
Tafelkavel
Aldo Trim, Entorno, Schoonhoven
Inzending presenteert een down to earth benadering met een verrassend hoge potentie wat betreft
haalbaarheid. Het biedt een gefaseerde methode volgens beproefde techniek. Op de tafelbladen is
veel ruimte voor individuele invullingen.
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●

MOTTO
Tree of life
E.A. Paymans, SYNarchi, Roosendaal
De eenvoud van de structuur en de verticale uitbreidbaarheid spreken aan. Het casco heeft een zekere
monumentale vorm en kan op een ontspannen manier ingevuld worden.

Aanwijzingen voor de tweede ronde

●
●
●

●

De jury heeft de geselecteerde teams de volgende aanwijzingen meegegeven voor de
uitwerking van hun visie in de tweede ronde:
De teams moeten zich niet laten beperken door traditionele flatgebouwontwikkeling,
De teams moeten meer aandacht besteden aan de privaatrechtelijke organisatie van het
project,
Wat betreft de economische haalbaarheid moeten de teams naast de kosten ook aandacht
besteden aan de opbrengsten, de exploitatie en de te realiseren meerwaarde voor
kleinschalige opdrachtgevers,
De teams wordt gevraagd meer aandacht te besteden aan de problematiek van wonen in
de bouwput.
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TWEEDE RONDE

In de Petroleumhaven zijn kansen aanwezig
voor uitgifte in KO van de nog leegstaande
kavels.
4.0

INZENDINGEN
Inzendingen

Alle vijftien teams die uitgenodigd werden voor de tweede ronde hebben tijdig een
uitwerking van hun visie ingediend.
Jury en adviescommissie

De jury en de adviescommissie hadden dezelfde samenstelling als in de eerste ronde.
Beoordelingsprocedure

Eerst heeft de jury getoetst of de inzendingen aan de formele voorwaarden voldeden.
Op advies van de adviescommissie heeft de jury alle inzendingen tot de inhoudelijke
beoordeling toegelaten.
De jury had tot taak maximaal drie winnaars aan te wijzen. Daarnaast had de jury
de bevoegdheid om eervolle vermeldingen te doen. De uitschrijver heeft zich vooraf
gecommitteerd aan het juryoordeel. De jury heeft de wijze waarop de inzendingen reageren
op de opgave en de daarbij geformuleerde aandachtspunten beoordeeld, gelet de in het
reglement vermelde beoordelingscriteria. De jury heeft zich daarbij mede gebaseerd op
de bevindingen van de adviescommissie. Het prijsvraagreglement vermeldt de volgende
criteria:
Creativiteit:
de mate waarin de visie op creatieve en aansprekende wijze invulling geeft aan de opgave,
Innovatie:
de mate waarin vernieuwende (ontwerp)oplossingen worden aangedragen,
Haalbaarheid:
de mate waarin het voorgestelde concept realiseerbaar is,
Integraliteit:
de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op geslaagde wijze geïntegreerd
worden.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er is gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.

GESTAPELD KLEINSCHALIG OPDRACHTGEVERSCHAP

17

tWEEDE RONDE

OVERWEGINGEN JURY
1

Gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap

De prijsvraag richt zich op vernieuwende vormen van gefaseerde, organische ontwikkeling
van hoogbouw waarbij maximale vrijheid en variatie aan de kleinschalige opdrachtgevers
geboden wordt. De inzendingen moeten derhalve slimme en creatieve oplossingen bieden die
organische groei mogelijk maken en binnen de geboden structuur maximale vrijheid bieden en
verbeelden voor de kleinschalige opdrachtgevers.
2

Juridische en economische haalbaarheid

De inzendingen geven interessante oplossingsrichtingen voor de juridische en economische
haalbaarheid. De inzendingen onderstrepen dat de complexe juridische en financiële
vraagstukken bij gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap nog grotendeels onontgonnen
terrein zijn. Toch bieden de inzendingen voldoende aanknopingspunten om in tweede
aanleg tot een uitvoerbaar plan te komen. Een actieve inbreng van de gemeente lijkt daarbij
noodzakelijk.
3

Brede aanvliegroute

De complexiteit van de opgave verlangt een brede aanpak waarin alle relevante aspecten, zoals
benoemd in de aandachtspunten, samenhangend geadresseerd worden. De teams hebben dit
goed opgepakt.
4

Rol gemeente

Als de gemeente oprecht gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk wil maken, zal
zij een actieve rol op zich moeten nemen (bemiddelen, eventueel een bijdrage leveren in de
benodigde voorinvesteringen) om een humuslaag te creëren of commerciële partijen bij de
ontwikkeling moeten betrekken.

Juryoordeel

Na uitvoerige discussie heeft de jury de 15 inzendingen als volgt beoordeeld:
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●

MOTTO
BARON VON MÜNCHHAUSEN
JAN BOCHMANN, JAN BOCHMANN ARCHITECTEN, AMSTERDAM
Qua expressie een prachtige ranke toren, stedenbouwkundig logisch en sterk. Maar wel een
conventioneel beeld dat de essentie van de prijsvraag niet verbeeldt. De geboden vrijheid beperkt zich
grotendeels tot de inrichting van de plattegrond; in het gevelbeeld is eerder sprake van geregisseerde
vrijheid. De diversiteit van potentiële bewoners wordt gewaardeerd. Het plan voorziet in een open
plint en automatische garage. Het maakt de belofte van een slimme bouwtechniek (meeschuivende
hijsconstructie) en -logistiek waar. Er is nagedacht over de juridische organisatie (BV constructie) en
financiering van het project. Eigendom en gebruik worden losgekoppeld. Aandelen worden per mm
hoogte gekocht. Bewoners hoeven geen aandeelhouders te zijn. Mogelijkheden van crowdfunding
worden verkend. Gemeente rekent op basis van theoretische maximale bebouwing per gerealiseerde
bouwfase de grondkosten met de BV af. Het heeft de potentie om daadwerkelijk gebouwd te kunnen
worden.

●

MOTTO
Bottom Up Building
Jeffrey Bolhuis, AP+E, AMSTERDAM
De inzending presenteert ‘ladders’ als hoofddraagconstructie. Kleinschalige opdrachtgevers bouwen
een eengezinswoning tussen twee ladders, die vervolgens tussen de ladders opgetakeld worden.
Kleinschalig opdrachtgeverschap wordt zo letterlijk gestapeld. Het plan kan organisch groeien door de
ladders te verlengen of nieuwe ladders bij te plaatsen. De exacte constructieve werking van de ladders
en de wijze van ophogen blijven onduidelijk. Het plan voorziet in een levendige openbare plint en een
kleine halfverdiepte parkeergarage met een optionele extra ondergrondse parkeerlaag. De initiële
investeringskosten zijn hoog, maar de aanvullende kosten bij de aanleg van een tweede parkeerlaag
laag. De inzending voorziet meerdere mogelijke organisatiemogelijkheden (VvE- of CPO- constructie),
maar heeft gekozen voor een aandelenvereniging die door de gemeente opgezet wordt (ontleend aan
het succesvolle Zweedse ‘andelsbolig’-model).

●

MOTTO
DAK TE KOOP!
Marieke van den Dungen i.s.m. Nienke Frijlink, UTRECHT
Het plan blijft trouw aan de eerder ingediende visie. Kleinschalige opdrachtgevers bouwen letterlijk
op elkaar; het dak wordt als bouwkavel aan de volgende kleinschalige opdrachtgever verkocht. De
opbrengsten van de dakkavel komen volgens een verdeelsleutel ten goede aan de ondergelegen
kleinschalige opdrachtgevers. De initiators hebben dus financieel profijt. Middels een autolift kan er
op de kavel geparkeerd worden. Het grondvlak is verdeeld in kleinere kavels, waardoor er een hybride
tussen naastgelegen en gestapelde ontwikkeling ontstaat. De gemeente heeft een toetsende taak.
Het team lijkt zich bewust te zijn van mogelijke problemen die kunnen ontstaan. De uitwerking blijft
erg schematisch.
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●

MOTTO
De gelaagde stad
Cobien Bruggeling i.s.m. Maarten Caspers,
Peter Oosterbaan, Wouter Hagers, Delft
Gaat uit van een simpele formule, maar biedt een interessant gemengd programma. De inzending
voorziet in een dragende centrale kolom, waaraan vakwerkplateaus bevestigd worden. Het plan
kan gefaseerd gerealiseerd worden. Het oogt constructief zeer solide, maar biedt een dominante
structuur, waarbinnen op de plateaus vrije kavels ontstaan aan hofjes. De hofruimtes kunnen een
sociale verrijking vormen. De juridisch-economische onderbouwing is interessant. Bouw en beheer
worden gescheiden. Voor de bouw wordt een commanditaire vennootschap opgericht met daarin
de stakeholders (gemeente, investeerders, koperscollectief). Het beheer wordt ondergebracht in een
VVE. De forse voorinvestering is een aandachtspunt. De inzending gaat in op mogelijk opbrengsten
uit de parkeergarage en verhuur/verkoop van de begane grond. Vraag is of bouwers van een
vrijstaande woning de extra investering van een prijzig hoogbouwkavel willen of kunnen opbrengen.

●

MOTTO
LIVING LAB (IN EERSTE RONDE DE WOONFABRIEK)
Oscar Vos, De nieuwe generatie, Amsterdam
Een futuristisch plan met inventieve en onconventionele vormgeving. Het idee van de zelfbouw
community spreekt aan. Het hele plan steunt op het lab waar zelfbouwers hun eigen woning
ontwerpen. De wooncasco’s worden met een slim hefmechanisme uit het lab getild en op elkaar
gestapeld. Het Living Lab bevindt zich in de plint, parkeren kan onder het openbare dek. Het lab
leunt sterk op 3D printtechnieken, maar het is met de huidige stand van de techniek (nog) niet
mogelijk om een volledige woning te printen. Het plan gaat uit van erfpacht en vergt een minimale
voorinvestering. Living Lab betaalt lab, fundering, parkeerfaciliteit autodelen. De cores (constructieve
kernen wooncasco’s) worden verhuurd in plaats van verkocht (collectieve controle). Gemeente en
zelfbouwers zijn shareholders in het Living Lab.

●

MOTTO
doenscenario’s
Gert-Jan de Rooij, Architectenbureau Roodkapje, Tilburg
In de eerste ronde had het team ingezet op een binnenstedelijke locatie en de hele visie ontwikkeld
op het parkeren, dat minder aansluit op de projectlocatie. Het pleit voor het team dat het zijn visie
heeft aangepast. Het plan presenteert een robuuste basisstructuur, bestaande uit een centrale schacht
met parkeervoorzieningen op het maaiveld met daarboven een overgedimensioneerde dekvloer en
bovenaan de schacht een plateau/vakwerkspant. Dat vergt een enorme voorinvestering. Het plan
verkent opbrengstscenario’s om de basisstructuur te bekostigen (o.a. tijdelijk restaurant met uitzicht
bovenaan, gevelreclame). De bovenste laag wordt het eerst ontwikkeld, zodat alle uitbreidingsoverlast
onder de in gebruik zijnde lagen is gesitueerd. Naarmate de tussenliggende lagen ontwikkeld worden,
voorziet het plan in een parkeersysteem.
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●

MOTTO
HOGE vrijheid
Martijn van der Hijden, Martijn van der Hijden
architecten, Amsterdam
De inzending bestrijkt het hele spectrum van de opgave. De heldere eenvoud is de kracht van de
inzending. Het is sober, maar volledig en vooral ook eenvoudig te bouwen. Het plan gaat uit van
gestapelde tafels, waarbij ieder tafelblad ontwikkeld wordt als CPO. Het plan presenteert feitelijk
gestapeld collectief kleinschalig opdrachtgeverschap. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de
flexibiliteit en veelzijdigheid die de galerijen bieden (als buitenruimte, ontsluiting, ruimte voor bouw en
onderhoud, verbindend architectonisch element). De financiële onderbouwing heeft meer ‘body’ dan
de meeste inzendingen. Het veronderstelt een ‘stimulerende’ grondprijs vanuit de gemeente. Het plan
onderscheidt zich in positieve zin in de mate van uitwerking.

●

MOTTO
Leren van de Grieken
Rob Hendriks, DAAD Architecten BV, Beilen
Het letterlijk bouwen op elkaar blijft een sympathiek uitgangspunt. De inzending biedt de meest
basale oplossing die goed uitvoerbaar is. Standaard units worden op elkaar gestapeld. De standaard
maten beperken de individuele expressie, als is er wel enige ruimte voor variatie (balkons). De
gemeente financiert de fundering. Het project wordt per twee lagen ontwikkeld; de bouw start pas
als deze lagen volledig verkocht zijn. De voorverkoop per twee verdiepingen beperkt wellicht de
individualiseringsmogelijkheden, maar daagt kleinschalige opdrachtgevers mogelijk uit om een deel
voor zichzelf te kopen en de rest door te verkopen. Het plan voorziet niet in een parkeeroplossing.

●

MOTTO
Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid
Studiohecht i.s.m. ABT bv, Den Haag
Zeer expressief plan met een uitgesproken eigen identiteit. Het plan is compleet en zit bouwtechnisch
goed in elkaar. Het team heeft goed nagedacht over een gefaseerde, collectieve structuur waarop
individuen en collectieven kunnen aanhaken. Het plan presenteert zes kaveltorens gekoppeld aan een
collectieve kern en biedt veel vrijheid voor de eigen invulling van de verticale kavels. De woonheden
worden op maaiveld geproduceerd en vervolgens in de verticale kavels gehesen. Het voorziet in een
parkeergarage en voorzieningen. De collectieve kern is eigendom van een ontwikkelaar of coöperatie
van kaveleigenaren. De verticale kavels corresponderen met appartementsrechten. De gemeente stelt
in overleg met de ontwerper van de toren kavelpaspoorten op.
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●

MOTTO
Point Cloud: village vertical
Stefan Witteman, Witteman architecture+urbanism,
Roelofarendsveen
Het plan is erg vanuit de dragende structuur gedacht. Het leunt op een dominante open prefab
gridstructuur (collectieve investering) als drager voor individuele inbouwpakketten. Het grid
(collectieve investering) groeit mee met het project. Het plan gaat uit van een coöperatie als
organisatievorm. De vrije invulling van het grid spreekt de jury aan, maar in het eindbeeld domineert
niet de variatie, maar het robuuste, monotone, dragende skelet. De gemeente geeft de grond in
erfpacht uit.

●

MOTTO
San Gimignano
Roland Pouw, IOU Architecture, i.s.m. Alain-Celest de
Buck, Amsterdam
Het plan borduurt voort op de eerder ingediende visie. Het gaat uit van een eenvoudige formule
en oogt bouwkundig en constructief solide. Het plan biedt zes torens. Iedere toren gaat uit van een
constructieve kern waaraan bouwlagen gehangen worden. De torens worden gefaseerd gerealiseerd
volgens een ‘hooischuurprincipe’ (kapconstructie gaat mee omhoog). De individuele vrijheid en
expressie lijkt beperkt te zijn tot een vrij indeelbare plattegrond (gevel is prefab). Een parkeergarage
is te duur. Daarom gaat het plan uit van parkeren op maaiveld in eerste aanleg en een tower
parking system vanaf maaiveld in tweede aanleg. Het plan gaat uit van appartementsrechten en
een VVE. De gemeente levert grond met heipalen. De eerste koper betaalt geen grondprijs aan de
gemeente, maar wel de kosten voor fundering, dakconstructie en gemeenschappelijke hal. Volgens
een vereveningsmodel dragen de volgende kopers bij aan de grondprijs en de gemeenschappelijke
structuur. Ondernemerschap wordt beloond. De eerste investeerders zijn relatief het goedkoopste uit.

●

MOTTO
Stapel op Duh Haag!
Freek Draisma, d|ve architecten, Wageningen
Het plan heeft veel weg van traditionele hoogbouwontwikkeling. Het presenteert een solide
constructie van betonnen geprefabriceerde wandelementen en geluidsisolerende vloeren. Het
dak dient als bouwplaats voor de volgende bouwlaag. Na verkoop van de eerste vijf bouwlagen
start het basisgebouw inclusief kelder. Het plan voorziet in een parkeerkelder en parkeerdek dat
gebouwd wordt naar gelang behoefte. De ruimte voor individuele vrijheid en expressie is beperkt.
De ontwikkelaar fungeert als bouwcoördinator. Na verloop van tijd draagt de ontwikkelaar zijn taken
over aan de VVE. De kleinschalige opdrachtgevers financieren zelf het project. Bij iedere verkochte
bouwlaag delen de bestaande bewoners in de opbrengsten. Dit terugverdienmodel is interessant,
maar vraagt wel forse investeringen van de eerste kleinschalige opdrachtgevers.
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●

MOTTO
‘t Komt van de grond...met Jack Up Building
Patricia Snel, Architect Enzo, Den Haag
De bouwmethodiek staat centraal in het plan. Het is technisch onderbouwd, gaat uit van haalbare
technologie en is derhalve goed uitvoerbaar. Het plan gaat uit van een ondergrondse parkeergarage
en een plint waarop twee torens geplaatst worden. De bouwplaats bevindt zich in de plint.
Daar worden de verdiepingen gebouwd en vervolgens opgevijzeld met het Jack Block systeem.
De flexibiliteit en vrijheid is beperkt tot de indeling van de plattegrond, de gevel is uniform. De
kleinschalige opdrachtgevers organiseren bouw en beheer in een VVE. Het plan kent een prominente
rol toe aan de gemeente als grondeigenaar (de grond wordt in erfpacht uitgegeven), initiatiefnemer
en ‘makelaar’. De Kavelwinkel wordt ingezet om kleinschalige opdrachtgevers te werven, organiseren
en verticale kavels uit te geven.

●

MOTTO
Tafelkavel
Aldo Trim, Entorno, Schoonhoven
Conceptueel een heel zuiver plan dat uitgaat van gestapelde tafels, waarbij ieder tafelblad één a twee
vrije kavels biedt. Het blijft zeer dicht bij particulier opdrachtgeverschap: mensen gaan letterlijk zelf
hun huis bouwen. Het voorgestelde plan beslaat de volle breedte van de opgave, is constructief solide
en biedt veel ruimte voor individuele invulling. Het plan start met een kritische massa, vijf bouwlagen
plus de plint met publieke en/of commerciële invulling, die in één keer gerealiseerd worden. De
gemeente geeft de grond in erfpacht uit. Het project wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar of
een coöperatie. De ontwikkelende partij is verantwoordelijk voor beheer, planning, documenten,
vergunningen en bouw. Praktisch voorstelbaar, maar niet heel spectaculair. De financiële haalbaarheid
is discutabel: één a twee woningen per laag is niet goedkoop.

●

MOTTO
Tree of life
E.A. Paymans, SYNarchi, Roosendaal
Het plan blijft trouw aan de eerder gepresenteerde visie. Het is een basic plan met een goede potentie
wat betreft realiseerbaarheid. Het presenteert een collectieve casco als een soort boomstructuur,
waarin individuele PO compartimenten gehangen worden. De architectuur is eenvoudig, maar sterk.
De drager geeft structuur aan het ontwerp en treedt naar voren, maar geeft wel voldoende ruimte
aan individuele expressie. Er worden bijzondere constructieve vondsten gepresenteerd. Het casco kan
gefaseerd gebouwd worden per bouwlaag. Gefaseerde bouw drukt de voorfinanciering, maar leidt
wel tot hogere bouwkosten. De parkeervoorziening wordt vanaf het maaiveld ontsloten (autolift te
duur). Het plan veronderstelt voorfinanciering voor fundering, casco en nutsvoorzieningen.
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JURYADVIES

Het gaat om een veelvoud van factoren en om
een zeer complexe opgave, waar in het veld nog
maar heel weinig ervaring mee is opgedaan.
Bij deze prijsvraag heeft de jury zich niet primair laten leiden tot het plan dat wellicht in
architectonisch opzicht het meest tot de verbeelding spreekt. Ook is de originaliteit van de
gekozen oplossing niet per se doorslaggevend geweest. Het gaat om een veelvoud van factoren en
om een zeer complexe opgave, waar in het veld nog maar heel weinig ervaring mee is opgedaan.
De jury ziet dit ook terugkomen in de worsteling die de verschillende inzendingen laten zien. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de prijsvraag niet direct een uitvoerbaar plan heeft opgeleverd. Wel
bieden meerdere van de inzendingen voldoende aanknopingspunten om hiertoe te komen.

Bij de uiteindelijke beslissing is het voor de jury dan ook doorslaggevend geweest of een plan
in potentie een reële kans heeft om te kunnen worden uitgevoerd. Immers het opdoen van
daadwerkelijke ervaring met een dergelijke opgave is van groot belang. Voor alle deelnemers
in de wereld van de bouwpraktijk zal een dergelijk initiatief ingrijpende consequenties
hebben voor de bestaande regels en werkwijze. Het is tegen die achtergrond dat de jury
heel bewust heeft gekozen voor een drietal plannen, die in basisuitgangspunten in redelijke
mate met elkaar overeenkomen, maar in vorm, techniek en doelgroep verschillend zijn.
Alle drie de plannen zouden het naar de opvatting van de jury verdienen om gerealiseerd
te worden en zouden een verrijking voor het gebied betekenen. De keuze voor deze drie
plannen is dan ook geenszins een diskwalificatie van veel andere goede voorstellen. Veel
van de inhoudelijke gedachten kunnen wellicht op andere locaties betekenis krijgen bij een
volgende fase van het door ontwikkelen van het gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap
binnen de gemeente Den Haag. In de ogen van de jury zijn de drie inzendingen gelijk
waardig. Derhalve adviseert de jury de uitschrijver een gedeelde eerste prijs uit te reiken.
Als de gemeente daadwerkelijk innovatieve vormen van gestapeld kleinschalig
opdrachtgeverschap wil, dan raadt de jury de gemeente aan om deze drie inzendingen
een kans te geven om in een vervolgfase door ontwikkeld te worden. De jury raadt de
uitschrijver dan ook aan de mogelijkheid te onderzoeken de winnaars de mogelijkheid te
geven hun plan door te ontwikkelen naar een haalbaar plan. Dat zou kunnen door de drie
plannen te laten uitwerken en later een bestuurlijke afweging te maken welk plan een kans
zou moeten krijgen om gerealiseerd te worden. Bij een doorontwikkeling acht de jury een
‘vergoeding’ van de zijde van de gemeente in de rede liggen. Van de gemeente mag verwacht
worden dat zij de juridische condities creëert om het uiteindelijk gekozen plan mogelijk te
maken. Tevens mag van de gemeente een actieve inbreng worden verwacht in de coördinatie
en ondersteuning omdat nu al te verwachten is dat een veelvoud van gemeentelijke
afdelingen en diensten bij de realisering van het plan bereid moeten zijn mee te werken.
Een actieve ondersteuning is nodig om te garanderen dat het beoogde initiatief niet
verzandt in ambtelijke molens. Ten slotte, als de gemeente daadwerkelijk de ambitie
heeft om gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap van ten minste dertig meter hoog te
realiseren, kan er niet volstaan worden met een traditionele wijze van gronduitgifte.
De gemeente zal klip en klaar de vraag moeten beantwoorden of zij bereid en in staat is in
een nader te bepalen vorm te participeren in het project.
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Het gaat in het bijzonder om een oplossing
voor het doen van voorinvesteringen.

Dan gaat het in het bijzonder om een oplossing voor het doen van voorinvesteringen. Deze
zullen - binnen de huidige markt - niet gemakkelijk volledig door een initiatiefnemer in de
initiële fase kunnen worden opgebracht. Wanneer de gemeente bereid is haar conventionele
werkwijze aan te passen en daadwerkelijk ondersteunend is aan het project, is de jury van
mening dat deze wijze van gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap voet aan de grond kan
krijgen. De gemeente zou hiermee baanbrekend werk kunnen verrichten en zo van betekenis
kunnen zijn voor een verbreding van het ‘concept particulier opdrachtgeverschap’ zoals
dat op dit moment in verschillende gemeentes betekenis heeft gekregen. Met het gestapeld
kleinschalig opdrachtgeverschap wordt het repertoire van daadwerkelijke zeggenschap van
burgers op het bouwen aanzienlijk uitgebreid. Het mag duidelijk zijn dat het slagen van een
dergelijke onderneming een grote stimulans zal geven aan zowel de bouwwereld met al haar
disciplines als de gemeentelijke bouwpraktijk.

DE VOORGEDRAGEN WINNAARS (EX AEQUO) ZIJN:

●

MOTTO
Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid
Studiohecht i.s.m. ABT bv, Den Haag
Een slim en compleet plan dat excelleert in de mate van vrijheid voor de individuele opdrachtgevers.
Het lijkt zich vooral te richten op de bovenkant van de markt.

●

MOTTO
HOGE vrijheid
Martijn van der Hijden, Martijn van der Hijden
architecten, Amsterdam
Een slim en compleet plan dat het midden houdt tussen hoogwaardige invulling en bereikbaarheid.
Het bedient het brede middensegment van de markt.

●

MOTTO
Tree of life
E.A. Paymans, SYNarchi, Roosendaal
Een slim en compleet plan dat excelleert in eenvoud en betaalbaarheid. Het heeft de potentie om
kleinschalig opdrachtgeverschap voor de onderkant van de markt mogelijk te maken.
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Naast de voorgedragen winnaars wil de jury ook nog
een tweetal eervolle vermeldingen toekennen:

●

MOTTO
BARON VON MÜNCHHAUSEN
JAN BOCHMANN, JAN BOCHMANN ARCHITECTEN, AMSTERDAM
Deze inzending spreekt architectonisch zeer tot de verbeelding, maar komt naar de opvatting van
de jury eerder in aanmerking om in opdracht van een (kleinschalige) opdrachtgever gerealiseerd te
worden waarbij toekomstige gebruikers wel veel mogelijkheden hebben invloed uit te oefenen op de
inhoud van het gebruik.

●

MOTTO
Leren van de Grieken
Rob Hendriks, DAAD Architecten BV, Beilen
Deze inzending onderscheidt zich in positieve zin wat betreft eenvoud en betaalbaarheid. Het team
heeft zich verdiept in de opgave en een oplossing gevonden die uitgaat van de essentie van gestapeld
kleinschalig opdrachtgeverschap.
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OVERZICHT INZENDINGEN
Motto	Teams

Uitslag

DIY-3D

Eerste ronde

Jan Willem van Kuilenburg
(MONOLAB Architects)

Van de oude dingen, de nieuwe horizon

Leo Oorschot

Eerste ronde

Hoofd in de wolken,

Oscar van Strijp (Architect2GO)

Eerste ronde

beide benen op de grond
		
KHUFU

Dick Meulenbelt (architect BNA)

Eerste ronde

De Shaslick

Albert Turk (Noordzeearchitecten)

Eerste ronde

Baron von Münchhausen

Jan Bochmann (Jan Bochmann Architecten)

Eervolle vermelding

Architecten), Baneke Architecten, Ingenieursen consultancybureau Bartels & Vedder,
Adviesbureau Van der Weele
Stapel op Duh Haag!	Freek Draisma (d|ve architecten) en

Tweede ronde

Ad van Eijck (d|ve architecten)
Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid

Antonio Cannavacciuolo,

Winnaar

Jacobien Hofstede en Petra van Trigt
(STUDIOHECHT), Johan Galjaard
(ABT bv), Jeroen ter Haar (ABT bv),
Caspar M. Philippo (Zes X Zes),
Diana Gerritsma (MetDT) en
	Frank Thunnissen (De Bouwer & Partners)
3DIPV2D

Hoebe en Haenen (Noordwestzes

Eerste ronde

Ontwerpers)
Buiten de doos bouwen

NatureArchitects

Eerste ronde

Veerkrachtig Verticaal Verbinden

R. Tan

Eerste ronde

XPHouses

Theo van Boxtel (SWHHiN.nl)

Uitgesloten (niet anoniem)

Op het een komt het ander

Mark A. M. Koning (Koning architect

Eerste ronde

BNA) en Paul Wiegerinck (Constructie Advies)
Stadsmozaïek

Mark Mes (Bureau voor Stedebouw en

Eerste ronde

Architectuur Wim de Bruijn BV)
StapelGek

Andrea Möhn (Möhn + Bouman BV)

Eerste ronde

Minder Spullen Meer Genoegen

Daniëlle Huls (KettingHuls)

Eerste ronde

Vertikavels

David Hess, Wouter IJssel de Schepper

Eerste ronde

en Frank Hendriks
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OVERZICHT INZENDINGEN
Motto	Teams

Uitslag

KO als professioneel, toegankelijk en

Eerste ronde

Menno Rubbens (cepezedprojects)

generiek product
		
Grow With the Flow

J.A. Mars (MATH architecten)

Eerste ronde

Als eerste boven

Florian von Behr (BEHR architecten)

Eerste ronde

WOLLuk

Richard Smit (UMBA architecten)

Eerste ronde

Ruimte voor de kunst, kunst voor de

Bander van Ierland

Uitgesloten (niet anoniem)

Ruimte voor de kunst, kunst voor de		
Ruimte ruimte
		
De gelaagde stad

Cobien Bruggeling, Maarten Caspers,

Tweede ronde

Peter Oosterbaan en Wouter Hagers
De Relatiecoach

Niels de Vries Humel (De Mannen Van Schuim),

Eerste ronde

VASPRO en PlegtVos
Living Vertical

Kars Elings (KE Architects)

Eerste ronde

Op, Over en Voor Elkaar

Margriet Eugelink

Eerste ronde

Point Cloud: Ville Verticale

Stefan Witteman (Witteman architecture

Tweede ronde

+urbanism), Dennis Janson (DJA), Tom Mossel
(MGA-arqtos), Paul van Bergen (DGMR),
Jan van der Windt (Zonneveld Ingenieurs),
Hugo Doornhof (AKD), Daan Versteeg (Rozemond
Advocaten) en Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
Van welstandvrij naar indelingsvrij,

Jeroen Rijnen

Eerste ronde

van zelfbouwen naar daadwerkelijk,
zelf gebouwde woning en en van DIY
naar ‘Click it yourself’. Dat is ‘De Steiger’!
		
Doe maar gek dan doe je gewoon

Micha de Haas (Architectenbureau

genoeg

Micha de Haas)

Eerste ronde

De Favela Wolkenkrabber

Johan Selbing (Johan Selbing Architecture)

Eerste ronde

TOPDOWN

Valerie Koppelle (K.A.S.)

Eerste ronde

De Verticale Buurtonderneming

J.J. ten Berg

Eerste ronde

Meneer Windveer

Ianthe Mantingh (Locus architecten)

Eerste ronde

en Flinterdiep
Bouwen onder elkaar
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BOUWEN OP ELKAAR

Tjibbe Rijpma (Fluitman architecten)

Eerste ronde

OVERZICHT INZENDINGEN
Motto	Teams

Uitslag

Tafelkavel

Tweede ronde

Aldo Trim (entorno en Plane Sight Architecture),
José Perez van Aken (entorno), Bert van der Leun
(u-build), Elias Akerboom ( A.R.I.) en Ed Hoogstad
(Fibercore Europe)

VERTIKAVEL

Jasper van den Boogaard (studioDAT)

Eerste ronde

en ZwartZweeds
‘Bouwen op elkaar’ doe je ‘bottom-up’

Tim Beuker

Eerste ronde

Mille Plateaux 	Yi-tsung Lee (o y t l architecture)

Eerste ronde

REHAB: unité de réhabitation

Eerste ronde

Mark Graafland (Bureau Kroner) en
R. Stemerdink (Visier)

Bottom-up-tower

Eric Lemstra (Bloem en Lemstra

Eerste ronde

Architecten)
Flow. Living up!

C.M.A. Heemskerk (BAM Woningbouw

Eerste ronde

Den Haag), IMD raadgevende ingenieurs,
Snitker/Borst Architecten en Smidswater
communicatie
Bouwgroep DH2501

Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten)

Eerste ronde

Tree of life

B.J.G. Janssen (OPEN Development)

Eerste ronde

Hangende Tuinen van Den Haag 	Frank Bakker (RAU), Turntoo en

Eerste ronde

BAM utiliteitsbouw
IN 1 X

Steven Spanjersberg (Spanjersberg.nl)

Eerste ronde

HEX-appeal

Philip Mannaerts

Eerste ronde

Post-anti-kraak

A. Verheijden

Eerste ronde

Rond de kern

Vincent van den Dijssel

Eerste ronde

Van Plot naar Spot

Ruben Wennekers (Architectenbureau

Eerste ronde

Ruben Wennekers)
Bewust Wonen

Jannis Cappon (TVDH Architecten)

Eerste ronde

Verticale straat

Hanneke van den Borne, Oleksandr

Eerste ronde

Garashchenko, Arsenii Kuznetsov,
Sergiy Prokofyev en Jeroen van Rijsbergen
DE DIALOOG MACHINE

Cristina Cassandra Murphy (XCOOP)

Eerste ronde

WENTELSTRAAT

Cornelis Klaas Burggraaf (Estudio

Eerste ronde

Arquitectura Cornelis K. Burggraaf)
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Motto	Teams

Uitslag

Haagse Groei

Gail Project

Eerste ronde

Wonen.2:30

Boris van Eijsden

Eerste ronde

Living in the Cloud

Willem Stevense en Yvo Ruiters

Eerste ronde

(Ruiters Architectuur)
Tree of life

Edwin Paymans (SYNarchi), Pieter Thieme

Winnaar

(Bureau Thieme) en Frank de Vries
(De Vries Constructie-bureau bv)
Wij zijn de website!

Alexander Augustus (XL Architecten)

Eerste ronde

en Salix bv
LuchtKasteel

Arjan Meerveld (Meerveld Architectuur)

Eerste ronde

		
Zij leven hoog

Tom Draisma (ASR Vastgoed Ontwikkeling)

Eerste ronde

De Plataan

Sander Luiten (Gulliver architecten)

Eerste ronde

Egbert de Warle (Egbert de Warle

Eerste ronde

Ruimte voor pioniers

Architectenbureau)
‘Duurzaam de hoogte in –

Marijn van Rijsewijk

Best of both’

(Agency of Creation ‘Fizzy Stuff’)

Eerste ronde

VertiKavel “Blijf op de hoogte!”

Martin Verheijen

Eerste ronde

Apartteprinten

Sipke Bakker b.i.

Eerste ronde

DAK TE KOOP!

Marieke van den Dungen en

Tweede ronde

Nienke Frijlink
kWh[ouse]

W. de Haas (lab03)

Eerste ronde

Vrijheid. Blijheid. Hoogheid!

Menno Lauwerens van Dijk (Atelier

Eerste ronde

Stadslandschap)
Cluster

Henny A.M. Greve (architect), Willem

Eerste ronde

Steenvoorden (architect), Michel Lafaille
(ontwerper, tuinfilosoof, inspirator),
	Frank van Herk (FM-bouw, dynamisch
Bouwbedrijf), Ad van der Aa (Caubergh-Huygen,
klimaatbeheersing), Jaap Westerman
(SmitWesterman, constructeur), Edwin ten Brink
(Ten Brink Foodretail), Geert de Vries (advocaat,
juridisch adviseur), Emmie Vos (architect, adviseur)
Wild Wonen in de Wolken
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Maarten Veerman (Bureau Witteveen+Bos)

Eerste ronde

Motto	Teams

Uitslag

Hangende tuinen achter de duinen

Eerste ronde

Martijn Kessler (Atelier Martijn Kessler)
en Jürgen van der Ploeg
(Faro Architecten)

KERN

Stepan Rektorik

Eerste ronde

Stealthbouw - 3d city development

Gert Jan Smit

Eerste ronde

[Toren van Babel] Hangende Tuinen

Laurens de Boer (ODC Architecture

Eerste ronde

van Babylon

and Research)

NIEUW NIRWANA

GieTjin Kan (Kan Architecten)

Eerste ronde

San Gimignano

Roland Pouw (IOU Architecture),

Tweede ronde

Alain-Celest de Buck (acdb.architect),
Bas van Schelven (Waterloft),
Lex Rob (De Ingenieursgroep) en
Judith Doorn (Buro Pronk)
Living Lab (De Woonfabriek)

Oscar Vos, Thomas Dieben en

Tweede ronde

Oscar de Blanken (denieuwegeneratie),
Jesse Bonjer (Open development) en
Bart Kramer (Arup)
Leren van de Grieken

Rob Hendriks (DAAD Architecten BV),

Eervolle vermelding

Peter Stut, industrieel ontwerper,
Peter Kiers, bouwcoach, David Inden,
planeconoom/gebiedsontwikkelaar,
Piet Gorter, prefab beton specialist en
Henk Winters, constructeur
Penny Lane

Wilfried van Winden (WAM

Eerste ronde

architecten)
Leven in de matrix

Casper van Deelen (Van Deelen

Eerste ronde

Ingenieursbureau)
WIHO

Wim de Bruijne (Architectuur

Eerste ronde

DVIEStedebouw)
Kaleidoscopsubmission

Emma van Helden (TosT!)

Uitgesloten (Engelse taal)

STAPELGEK DEN HAAG

Eelco Hoeke (ArchiLectuur)

Eerste ronde

Wees er BIJ

Elena Parish (SPINE)

Eerste ronde

Casco-kavels

Marc van Asseldonk (O+A)

Eerste ronde

Doenscenario’s

Gert-Jan de Rooij (Architectenbureau roodkapje)

Tweede ronde

Jan-hubert Bisschops (dwwdwvgw), Merijn
Hermsen (Mijner Ontwerp) en Gert-Jan Dirkx
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Motto	Teams

Uitslag

Slim City

Eerste ronde

E.I. Ronner, Mick van Gemert en
Lilith Ronner van Hooijdonk

T-morph

Peter van Assche (Bureau bureau SLA),

Eerste ronde

Heijmans Wonen, Theo Smits en Frits Lely
StadsOase

Patricia Engelbert van Bevervoorde

Eerste ronde

(Stichting Metropolis)
Concordia_Cumulata

Michiel Parqui (Michiel Parqui Architect)

Eerste ronde

en Barst Architecten
Working Babel

P.R.E.J. Heesakkers (Nestoo)

Eerste ronde

De oneindige kavel

Doris Meurs (M&DB architecten)

Eerste ronde

Bouwen voor de wind

Willem Jakobs

Eerste ronde

HOGE vrijheid

Martijn van der Hijden (Martijn van der Hijden

Winnaar

architecten), Rick Bruggink (IAA Architecten),
Marta Lachowska (IAA Architecten), Gilbert van
der Lee (BREED Integrated Design) en Christa
de Vaan (Arup)
De Nederzetter

Elsert Sikma (PRE-Concept)

Eerste ronde

Droombronnen

Jeroen Trimbos (Queeste architecten)

Eerste ronde

GE-BOUW-RIJP

Ton Evers (eh-architects.)

Eerste ronde

stapeltuin

Mark van der Bij (OR-else) en

Eerste ronde

Harmen van der Wal (Krill)
‘t Komt van de grond…met

Patricia Snel (Architect enzo), Wim van

Jack Up Building’

de Kamer (Gear Box-On Urban Innovation),

Tweede ronde

Pieter Schepman (ZRi), Yvonne Wattez (ZRI)
en Frans de Zwart (Royal Haskoning DHV)
Blijvend bouwen, ruimte voor initiatief
Sustainable Patchwork

Ingrid Ackermans (Bureau Botersloot)

Eerste ronde

Doris Nielen (EDDA, architectuur en

Eerste ronde

vormgeving)
WOONBOOM

Renzo in ’t Veld (Architect in ’t Veld)

Eerste ronde

Zorgeloos

H.L. van Broekhuijsen

Eerste ronde

Jeffrey Bolhuis (AP+E Architecture

Tweede ronde

Bottom Up Building

Practice + Experimentation), Laurence
Lord (AP+E Architecture Practice +
Experimentation)
3BG
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Eerste ronde

Motto	Teams

Uitslag

De Ladenkast

Gijs Vermeer

Uitgesloten (niet anoniem)

Hoger in Den Haag - Uniek in elke laag

Vincent de Wit (blAnc design)

Eerste ronde

Kavelstapelaar

Leon Mevis (Adviesbureau

Eerste ronde

van de Laar bv)
VCPO (Verticaal Collectief Particulier

John van Diepen

Opdrachtgeverschap)

(Van Diepen buro voor Collectief

Eerste ronde

Opdrachtgeverschap)
Woon/Park

David Struik, Roland Reen en Tim Ruijs

Eerste ronde

Kraanzinnig

Enrique Krahe (architect, stedenbouwer),

Eerste ronde

Roxana Torre (media ontwerper),
Arancha Montero (architect,
kunstenaar), Beatrix G. Lazo
(landschapsarchitect), Elena Cuerda
(milieuadviseur) en Sergio Llorente
(materiaal ingenieur)
KAVELS IN DE LUCHT

Luca Coppola

Eerste ronde

TreeHousing

Alex Goedemans (HAGUE architects)

Eerste ronde

Samen het dak op

Jan-Tjeerd Mulder (Studio DOEDOK

Eerste ronde

ontwerp en advies)
Oh Oh Omhoog

Vincent Louer

Eerste ronde

HOPE

Geert van der Aa (Architectuurstudio
Breda)

Eerste ronde

Jodelahiti

Michael Lubbers (MAX Arch)

Eerste ronde

Lighthouse

A.T.H. Pinchbeck

Uitgesloten (Engelse taal)

Vertilizing Cribs

Vincent Buseke (Droom & Drang vormgeving)

Eerste ronde

APP.BANK

Khoi Tran (Urban Symbiose)

Eerste ronde

The Hague LIVELihood

Hans van Velthoven (City Concept), WeLL Design

Eerste ronde

en HYS Legal
3D-kavel-ID

Arjan Scheer (ASAS arjan scheer architectuur

Eerste ronde

stedenbouw)
TREEHOUSE

R. Verseveldt

Eerste ronde

Logistiek van bijzondere schoonheid

Tom Thijssen (student TU Delft) en Ian Chaplin

Uitgesloten (niet anoniem)

Stapel op onze stad

Joris Raymakers

Eerste ronde
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