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Architectuurprijs Amstelveen 2013  

 

Aanleiding 

Amstelveen, met meer dan 80.000 inwoners een middelgrote gemeente, heeft een zeer gevarieerde 
bouwproductie. Van luxe vrijstaande woningen tot appartementen, van sociale huur tot vrije sector 
koop; van kantoren en overheidsgebouwen tot scholen . Hierbij kan het gaan om particuliere 
initiatieven, grote woningbouwprojecten als toevoegingen aan het domein van de stad, of om 
inpassingen in bestaande buurten.  

Maar hoe worden deze nieuwe gebouwen en woningen door de Amstelveners gewaardeerd? Daarom 
is door de  gemeente Amstelveen  dit jaar het initiatief genomen voor het uitreiken van een 
architectuurprijs. Gebouwen en woningen die na 2010 zijn gerealiseerd kunnen in aanmerking komen 
voor de Amstelveense Architectuurprijs . Zowel een vakjury als de Amstelveense bevolking  hebben 
hun favorieten  kunnen aanwijzen.  

 

De voorraad 

De voorraad die als keuze is voorgelegd betreft alle gebouwen die in 2010 of daarna zijn opgeleverd 
en die zich bevinden binnen de gemeentegrens. 

Vanuit de gemeente is een longlist samengesteld van alle gebouwen die aan bovengenoemde criteria 
voldoen. Tevens is het publiek, middels een oproep in het Amstelveens Nieuwsblad  en op 
www.Dichtbij.nl, opgeroepen projecten aan te dragen die zeker niet mogen ontbreken op de lijst. 

De vakjury heeft vervolgens aan de hand van foto’s van al deze gebouwen en aan de hand van door 
het publiek aangedragen projecten twee shortlists opgesteld; één met 10 woningbouwprojecten en 
één met 10 overige projecten 
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  Gemeente werf Amsterdamseweg 271 

  Kantoorgebouw Bella Donna 

  Kinderdagveblijf ’t Eigen Wijsje De Ruyschlaan 193a 

  Gezondheidscentrum Nifterlake  Hoeksewaard 147 

  Uitwateringsgemaal Hollandse Dijk 10 
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  Zonnehuis Amstelveen  Jasmijnlaan 2-30 

  Kantoorgebouw  Krijgsman 75 

  Clubhuis Pinoké  Jan Tooroplaan 46 

  Scholengemeenschap Panta Rhei  Pandora 1 

  Amstelveen College  Sportlaan 27
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 Woonhuis Bankrasweg 14 

  Appartementengebouw Westhove Cannenburgh  

  Woningbouwproject Jane Addamslaan Loevestein 

  Woonhuis Jan Tooroplaan 50 

 Woonhuis Kostverlorenkade 1
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 Studentenwoningencomplex Laan van Kronenburg 

 Appartementencomplex Bella Vista Marathonlaan 

  Appartementencomplex Sint Janskruidlaan 

  Starterswoningen Suze Groeneweglaan 

 Woonhuis Vierlingsbeeklaan 84
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De jury 

De jury is als volgt samengesteld: 

Indira van ’t Klooster (voorzitter)  Architectuur Lokaal / Tijdschrift A10 

Kirsten Schipper   Freelance journalist / onderzoeker 

Katja Weitering    artistiek directeur Cobramuseum 

Peter Jan Wingender   architect, voormalig welstandscommissielid  Amstelveen 

Lodewijk Baljon    landschapsarchitect 

     

Op 29 oktober is de jury de gehele dag bijeengeweest. Na een ontvangst op het raadhuis met een 
welkomstwoord  door  wethouder John Levie, is op verschillende locaties in de gemeente vergaderd 
en is per bus de gemeente doorkruist om de genomineerde projecten langs te gaan. In de  
vergadering voorafgaand aan de rondrit zijn de beoordelingcriteria vastgesteld. Na een lunch in het 
Cobramuseum en het voltooien van de rondrit, heeft de  jury zich beraad over de projecten. Na de 
nodige afwegingen en discussies heeft dit geleid tot het vaststellen van een top twee of top drie in 
beide categorieën en uiteindelijk tot de winnaars in beide categorieën. 

Bij twee van de genomineerde projecten heeft een jurylid afgezien van zijn /haar mening, in verband 
betrokkenheid op afstand en het niet willen wekken van de schijn van partijdigheid. Dit geldt voor 
Kirsten Schipper bij een gebouw van Benthem Crouwel Architecten en voor Lodewijk Baljon bij een 
project in Uilenstede. 

 

De beoordelingscriteria 

De door de jury gehanteerde criteria zijn zeer talrijk. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om persoonlijke 
smaak, mooi of lelijk.  

De relatie van het gebouw met de omgeving 

De jury heeft gekeken of het gebouw passend is in de directe omgeving en of het gebouw hier op een 
goede wijze op reageert. Gekeken is of het gebouw aansluit op de kwaliteit van de omliggende 
gebouwen en of het past in de ambitie van het Amstelveense beleid in het betreffende gebied. De jury 
geeft antwoord op de vraag of het gebouw een aanwinst is voor Amstelveen. 

Het ontwerp 

De jury heeft beoordeeld of het ontwerp-idee, het concept, past bij de ontwerpopgave. Vervolgens is 
gekeken of het idee op een consequente wijze is uitgewerkt en of het passend vertaald is materialen. 
De vraag wordt gesteld of in de uitwerking van het ontwerp alle kansen zijn benut en of de 
architectonische ambities zijn waargemaakt. Is de ontwerper erin  geslaagd voor een complexe 
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opgave een helder gebouw te ontwerpen of is voor een eenvoudige opgave een gebouw ontworpen 
met voldoende raffinement?  

De uitvoering 

De jury heeft gekeken of het ontwerp en de uitvoering van het gebouw getuigen van vakmanschap, of 
de detaillering traditioneel is of innovatief en of deze de  ontwerpgedachte ondersteunt. Daarnaast 
heeft de jury beoordeeld of in de uitwerking van het gebouw, met weinig middelen een rijk resultaat is 
behaald of dat de bezuinigingen afleesbaar zijn aan het gebouw. Ook is de vraag gesteld of verwacht 
kan worden dat het gebouw mooi zal verouderen of dat de kwaliteit met de tijd snel zal teruglopen. 

Het gebruik 

De jury heeft een inschatting gemaakt of het gebouw voldoet aan de eisen voor het  beoogde gebruik 
ervan. 

 

De jurering 

De jury spreekt haar blijdschap uit over het in het algemeen hoge niveau van de projecten, met name 
op het gebied van: inpassing in de omgeving, materiaaltoepassing en detaillering. Ook zijn de 
shortlists een duidelijke afspiegeling van de belangrijkste kenmerken van de gemeente: goede 
woningbouw in allerlei categorieën en hoogstaande kantoorbouw. 

Het is de taak van de jury geweest de beide shortlists van tien projecten terug te brengen tot 
uiteindelijk voor beide categorieën één winnaar. 

Door alle genomineerde projecten te toetsen aan de criteria, eerst aan de hand van foto’s en later 
door een beoordeling ter plaatse,  is de lijst terug gebracht tot een selectie van drie 
woningbouwprojecten en twee overige gebouwen. 

In beide categorieën is sprake van projecten van bovengemiddelde kwaliteit die toch net niet door zijn 
gedrongen tot de laatste selectie.  

De jury geeft als voorbeeld in de categorie woningbouw het project:   

Jane Addamslaan- Loevestein 

Het plan valt op doordat de architectuur dienstbaar is aan de stedenbouwkundige omgeving. De 
ingezette architectonische middelen zorgen ervoor dat de stedenbouwkundige ambities van deze wijk 
worden waar gemaakt. Ondanks de banaliteit, blijkt dat goed is nagedacht over de opgave. Dit heeft 
geresulteerd in een met beperkte middelen, zorgvuldig vormgeven bebouwing met een plezierige 
uitstraling. Ook is goed nagedacht over de maat en vormgeving van het straatprofiel en over de 
uitvoering van parkeeroplossingen en gebouwde erfscheidingen op kwetsbare plaatsen.  

In de categorie overige gebouwen geeft de jury als  voorbeeld het project: 

Jan Tooroplaan,  het clubhuis van AMHC Pinoké 

De jury heeft veel waardering voor de ambitie van de hockeyclub. De heldere opzet en de rijke 
detaillering van het gebouw zijn een voorbeeld voor vele projecten met een vergelijkbare opgave. Het 
gebouw past in de traditie van sportclubhuizen uit de jaren 30. 
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Top twee OVERIGE GEBOUWEN 

 

2 
Het kantoorgebouw aan Krijsgman 75  

Opdrachtgever:   ESPPRIT Europe BV 

Ontwerp:   Bekkering Adams Architecten 

Dit kantoorgebouw straalt op overtuigende wijze zijn rol als  ‘Headquarters’ van een groot bedrijf uit. 
Het is robuust en alzijdig en staat als zelfverzekerd paviljoen op de locatie.  De belijning  van de 
massa, van de raamstroken en de patronen van de beplating  ondersteunen elkaar en bepalen de 
markante verschijningsvorm. De spanning en authenticiteit van het ontwerp zijn in het interieur verder 
doorgevoerd en waargemaakt. De materiaaltoepassingen en de detaillering zijn consistent met het 
ontwerp en zijn zorgvuldig uitgevoerd. Opvallend en prettig is dat het gebouw geheel vrij op het terrein 
staat zonder de vaak beeldverstorende hekken, toegangspoorten en parkeerterreinen. Het parkeren is 
op doeltreffende wijze onder het gebouw opgelost. Het autonome karakter van het gebouw is tegelijk 
zijn sterkte en zwakte. Waar het gebouw vanaf de snelweg en bij aankomst overtuigt is de aansluiting 
op de kleinschalige achterzijde minder geslaagd. 
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1 de winnaar van de VAKJURYPRIJS in de categorie OVERIGE GEBOUWEN 

Het kantoorgebouw aan Bella Donna 2-4 

Opdrachtever:   ProWinko Nederland BV 

Ontwerp:   Benthem Crouwel Architecten BV bna 

Het voorste deel van dit complex betreft de renovatie van het voormalige Wella Gebouw van architect 
Webbers uit 1960.  De renovatie is met hoge ambitie maar ook met respect voor de essentie van het 
oorspronkelijke gebouw ontworpen. Aan de vrij indeelbare open bouwlagen met een riante 
verdiepinghoogte is in het hart een zeskantige dakopbouw toegevoegd  die open is naar de drie 
tuinzijden en gesloten naar de daken. De gevels zijn verrassend en zeer zorgvuldig gedetailleerd en 
geven het gebouw vanuit verschillende richtingen steeds opnieuw een sprankelende uitstraling. Het 
ontwerp voegt zich in de Amstelveense traditie van spectaculaire kantoorgebouwen zoals het 
verderop gelegen (voormalige) kantoorgebouwen van Van Leer en de kantoren van Johnson Wax in 
Mijdrecht.  

Het nieuwe paviljoen met een efficiënte en ruimtelijk mooie indeling ligt direct achter het gerenoveerde 
kantoor. Door het consequente materiaalgebruik en architectonisch vocabulaire vormen beide 
gebouwen een ensemble in een parkachtige setting. De als vanzelfsprekend overkomende helderheid 
is tot stand gebracht door een geraffineerde detaillering. Voor noodzakelijke voorzieningen als de 
beluchting van de ondergrondse parkeergarage en de doorvalbeveiliging  langs de hellingbaan zijn 
oplossingen gevonden die sterke toevoegingen zijn aan het ontwerp in plaats van een noodzakelijk 
ongemak. 

Beide gebouwen zijn op een consequente manier in hun omgeving geplaatst; twee sculpturen in een 
parkachtige omgeving. De subtiele aanpassing van de toegangsbrug en de zorgvuldige inpassing van 
de entree naar de parkeergarage complementeren het beeld. De jury waardeert de openheid van het 
ensemble naar de drukke fietsroute waardoor het geheel een verrassende toevoeging is aan het 
publiek domein.  

De jury waardeert het op deze wijze hergebruiken van een bestaand kantoorgebouw. Met een 
uitgebreid pakket aan energiebesparende en -opwekkende voorzieningen is het gebouw zeer 
innovatief en vormt een belangrijk voorbeeld voor soortgelijke opgaven in Amstelveen. 
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Top drie in de categorie WOONGEBOUWEN 

3 
Het woonhuis aan de Vierlingsbeeklaan 84 

Opdrachtgever:  de heer en mevrouw M.J. Scheffmann 

Ontwerp:  Area Architecten, Rob korver 

De jury heeft veel bewondering voor dit project. Hier is met veel ambitie en doorzettingsvermogen een 
persoonlijke fascinatie nagestreefd en werkelijkheid geworden. Van het totaalbeeld tot in het kleinste 
detail zijn zorgvuldige keuzes gemaakt die ten dienste staan van het ideaal. Waar 'retro architectuur' 
over het algemeen tot slappe compromissen leidt, heeft de betrokkenheid van de opdrachtgever tot 
een overtuigende woning geleid.  De perfecte keuze van de steen, de zorgvuldige detaillering van de 
kozijnen, de uitvoering van het decoratieve metselwerk en de erfafscheiding zijn slechts een paar 
voorbeelden hiervan. Het huis is op een doeltreffende manier ingepast in zijn stedenbouwkundige 
omgeving. Met de aan drie zijden vrije ligging is het huis een aanwinst voor zijn omgeving.  
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2 
Het woonhuis aan de Kostverlorenkade 1 

Opdrachtgever:  de heer en mevrouw D.J. Murphy 

Ontwerp:  VMX architects,  Don Murphy 

Dit woonhuis manifesteert zich als een compromisloos en markant object dat zich op overtuigende 
wijze voegt in het open polderlandschap. De wisselwerking tussen de woning en zijn omgeving is 
optimaal. Zo is bijvoorbeeld de panoramische woonkamer op de verdieping gelegen. Het huis brengt 
je in verwarring omdat het ondanks de scherpe vorm en harde materialen, toegankelijk en tactiel is.  
Het ontwerp is een creatieve en intelligente vertaling van  het programma voor een woonhuis, waarbij 
innovatieve details op overtuigende wijze zijn uitgevoerd.  De zuiverheid van het ontwerp verraad dat 
opdrachtgever en ontwerper, als dezelfde persoon,  volledig hetzelfde doel voor ogen hebben gehad. 
Het huis wordt door de jury als een  voorbeeld gezien voor de particuliere woningbouwopgave waarbij 
passie en betrokkenheid tot exceptionele resultaten kunnen leiden.  
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1 de winnaar van de VAKJURYPRIJS in de categorie WOONGEBOUWEN 

Woningbouwcomplex aan de Laan van Kronenburg 

Opdrachtgever:  Woningcorporatie Stichting DUWO 

Ontwerp:  STUDIONINEDOTS 

Dit wooncomplex voor studenten maakt onderdeel uit van een ensemble dat erin slaagt een 
verwaarloosd stuk van de stad op te waarderen. Het gebouw staat grotendeels ten dienste van dit 
nieuwe stuk stad. De wederzijdse relatie tussen stedenbouw en architectuur vormen een belangrijk en 
overtuigend thema.  De kwaliteit van het gebouw is op verschillende manieren te beleven: Van enige 
afstand wordt het beeld bepaald door de kloeke bouwvolumes, de warme kleur van de steen en de 
ritmiek  van de balkons, dichterbij wordt je verrast door de rijke detaillering en zorgvuldige uitwerking 
van het metselwerk. Van buitenaf is te zien dat deze zorgvuldige detaillering  binnenin het gebouw, in 
andere materialen wordt voortgezet. Het realiseren van studentenwoningen is een budgettair lastige 
opgave, waarbij het repetitie effect van de wooneenheden een dwingend onderdeel vormt. In dit 
ontwerp is een hoge ambitie leidend geweest en is de architect een vasthoudende partij geweest die 
op het scherpst van de opgave geopereerd heeft om dit sterke en overtuigende resultaat te bereiken. 
De jury is van mening dat opdrachtgever en architect verder zijn gegaan dan waar vele anderen 
ophouden. Het project is een voorbeeld van een maximaal resultaat dat bereikt wordt met bescheiden 
middelen waarbij iedere ontwerpbeslissing ten dienste staat van een ambitieus eindbeeld. 
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De publieksprijzen 

 

In totaal zijn door het publiek  1582 stemmen uitgebracht;  656 op een woongebouw en 929 op een 
gebouw in de categorie overige gebouwen. 

 

 

Top drie in de categorie OVERIGE GEBOUWEN 

 

3 Het kantoorgebouw aan Krijgsman 75 

Opdrachtgever:   ESPRIT Europe BV 

Ontwerp:   Bekkering Adams Architecten 

met  166 stemmen 
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2 Het clubhuis aan de Jan Tooroplaan 46 

Opdrachtgever:  AMHC Pinoké 

Ontwerp:          MAAJA architectuur bna 

met 187 stemmen 
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1 De winnaar van de PUBLIEKSPRIJS  in de categorie OVERIGE GEBOUWEN 

Het kantoorgebouw aan Bella Donna 2-4 

Opdrachtgever:   ProWinko Nedreland BV 

Ontwerp:    Benthem Crouwel Architecten BV bna 

met 242 stemmen 
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Top drie in de categorie WOONGEBOUWEN 

3 
Appartementengebouw Bella Vista aan de Marathonlaan 

Opdrachtgever:   

Ontwerp:    ONX Architecten BV 

met 82 stemmen 
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2 
Het woonhuis aan de Kostverlorenkade 1 

Opdrachtgever:   de heer en mevrouw D.J. Murphy 

Ontwerp:    VMX architects, Don Murphy 

met 100 stemmen 
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1 de winnaar van de PUBLIEKSPRIJS in de categorie WOONGEBOUWEN 

Het woonhuis aan de Vierlingsbeeklaan 84 

Opdrachtgever:   de heer en mevrouw M.J. Scheffmann 

Ontwerp:    Area architecten, Rob Korver  

met 256 stemmen 
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Sponsoren 

AM Vastgoedontwikkeling BV 

Bouwfonds Ontwikkeling 

Eigen Haard 

Bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad BV 

Amstelveens Nieuwsblad 

www.dichtbij.nl 

 

Vormgever prijs 

Annette van Waaijen, Amstelveen 

 

Initiatiefteam gemeente 

Henk Jan Oostlander     projectmanager  

Jan Grupstra       secretaris commissie ruimtelijke kwaliteit 

Rob Schippers    team communicatie  

Udo van Huis     team communicatie 

 

 


