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Foto’s Maarten van Schaik

Architectuur Lokaal is is het landelijke kenniscentrum Opdrachtgevers & partners in Nederland:
voor bouwcultuur en opdrachtgeverschap. Vanuit een onafhankelijke
positie leggen wij verbindingen tussen partijen die bij de bouw
betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als gemeenten, woningcorporaties
en projectontwikkelaars organiseren wij excursies, discussies en
andere programma’s op maat. Terugkerende thema’s zijn de culturele
betekenis van het opdrachtgeverschap en het belang van samenwerking
tussen opdrachtgever en ontwerper. Architectuur Lokaal beheert het
landelijke Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.
Dat is uitschrijvers van aanbestedingen en prijsvragen behulpzaam
bij de selectie van ontwerpers en projectontwikkelaars. Met de lokale
en regionale architectuurcentra in heel Nederland hebben we van
oudsher een bijzondere relatie. Architectuur Lokaal maakte tot en
met 2012 onderdeel uit van de infrastructuur van instellingen in het
cultuur- en architectuurbeleid van het Rijk, waarvoor een jaarlijkse
subsidie van ca. € 500.000 ter beschikking is gesteld. Hiernaast
voerde Architectuur Lokaal opdrachten van derden uit. De jaaromzet
is gemiddeld 1 miljoen euro.

En daarbuiten: Nederlands Consulaat Düsseldorf (D) *
 tiftung Baukultur (D) * Forum Netzwerk Baukultur Niedersachsen
S
(D) * Vlaams Bouwmeester (B) * Ambassade van België (B) * Consejo
Nacional de las Artes Chile (CL) * European Forum voor Architectural
Policies (EU) * Europees Parlement (EU) * The Scottish Executive (UK).

Bestuur (foto boven) Yves de Boer, Felix Rottenberg (voorzitter),

203.847 mensen Charlotte ten Dijke, Monika Chao, Henk van den Broek, Thérèse van
42.872 Schie en Arno Brok.
559 bezoeken
keer bezocht:
69.267 keer
Bureau (foto 0nder) Cilly Jansen, Bram Talman, Michel Geertse,
190 bezoeken
8.164 Maaike van Beusekom, Wendeline Dijkman, Dirk Bergvelt, Indira van
‘t Klooster, Tom Prins, Margot de Jager en Tanja van Slooten.
deelnemers
Cijferwerk

2012

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) * ARCAM * BNA *
gemeente Arnhem * gemeente Gouda * gemeente Hilversum * gemeente Venlo * provincie Fryslân * ministerie BZK / Rijksgebouwendienst /
Atelier Rijksbouwmeester / Gouden Piramide * ministerie OCW / Directie Cultureel Erfgoed / Nationaal Programma Herbestemming * Directie Kunsten * ministerie EZ / PIANOo * CBK Zeeland * ministerie
IenM * Richard Krajicek Foundation * Servicecentrum Scholenbouw *
DutchDFA * Woonstad Rotterdam * Trudo * TU Delft * Essent * Bureau
Scholenbouwmeester * VNG * NEPROM * NLPB * ARBM * NEVI * IBR *
NVTL * BNSP * Agentschap NL Agentschap * Europa Instituut.

In
maakten
gebruik van onze diensten. Werd www.arch-lokaal.nl
gemiddeld
per dag.
bezocht:
Werd www.ontwerpwedstrijden.nl
per dag. Werden
gemiddeld
geteld bij de manifestaties, debatten, prijsvragen,
cursussen, excursies en lezingen van Architectuur Lokaal. Schreef
het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
ter verbetering van de
procedures voor architectuuropdrachten.

90 aanbevelingsbrieven
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COLOFON
Bouwen op ambitie / Architectuur Lokaal
in 2012 is een uitgave van het kwartaal
tijdschrift van Architectuur Lokaal en geeft
een impressie van de werkzaamheden van
Architectuur Lokaal en van het Steunpunt
Architectuuropdrachten & Ontwerp
wedstrijden in 2012.

KUNST

Architectuur Lokaal
Verschijnt 4x per jaar
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
+31 (0)20 - 530 40 00
info@arch-lokaal.nl
www.arch-lokaal.nl
@ArchLokaal
Foto BLINKfotografie

H

et jaar 2012 stond in het werk van Architectuur Lokaal in het teken van ‘omslag’: van groot naar klein, van institutioneel naar nieuwe initiatiefnemers,
van sponsors naar partners, van rijk naar gemeenten, van cultuurbeleid
naar ondernemerschap, van architectuur naar creatieve industrie. Zo kan iedereen
in ons werkgebied nog wel even doorgaan.

2012 was enerzijds een jaar van bezinning op een toekomst, waarin alle betrokkenen op zoek zijn naar hun respectievelijke nieuwe rollen in het bouwproces. Anderzijds moesten we ons richten op een compleet nieuwe bedrijfsvoering, nu vanaf 2013
de rijksbijdragen aan culturele instellingen zoals de onze volledig wegvallen.
Innovatieve, creatieve economie vraagt niet alleen om investeren in (het aanbod
van) ontwerpers, maar ook in (de vraag van) opdrachtgevers. Dat laatste is altijd ons
werk geweest, maar dat hebben we nooit gedaan zonder ontwerpers te betrekken.
Onze aandacht zal in de eerste plaats gericht blijven op, met name, publiek opdrachtgeverschap. Er is in de loop der jaren, en in versneld tempo in de afgelopen
periode, wel iets veranderd: waar opdrachtgevers traditioneel optraden als initiatiefnemers, oriënteren zij zich nu steeds meer op ontwikkelingen die door ontwerpers en andere betrokkenen in gang worden gezet.
Dit jaarverslag geeft een beeld van de twee werelden waarin we in 2012 verkeerden.
Aan de ene kant die van het aanbesteden, het ‘harde’, vaak als onpersoonlijk ervaren opdrachtgeverschap, omkaderd door geld en regels, dat vooral door jongeren
als moeilijk toegankelijk wordt ervaren. Wij proberen wat betreft het aanbesteden
continue transparantie en vereenvoudiging af te dwingen. Het vraagt wat vasthoudendheid, maar samen met alle betrokkenen komen we telkens weer verder. Aan de
andere kant hebben we te maken met de toenemende behoefte van velen om directer betrokken te zijn bij zowel hun omgeving als bij wat er wordt gebouwd. In nieuwe netwerken van jonge professionals op velerlei gebied bieden we een platform om
op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen en financieringsmogelijkheden.
Om de verbinding tussen de beide werelden te kunnen blijven leggen, kiezen we bewust voor een organisatie die ideëel, onafhankelijk en zo goed mogelijk persoonlijk
benaderbaar is als kennis- en informatiecentrum. Naast politici twijfelen ook architecten zelf of de term ‘architectuur’ een begrip is dat in het huidige tijdsgewricht
voldoende uitdrukt waarop wordt gekoerst, maar ik heb niemand horen weerspreken dat het een kunst blijft om een waardevolle omgeving tot stand te brengen.

Steunpunt Architectuuropdrachten
& Ontwerpwedstrijden
info@ontwerpwedstrijden.nl
www.ontwerpwedstrijden.nl
Teksten
Architectuur Lokaal, tenzij anders vermeld.
Fotografie
Architectuur Lokaal, tenzij anders vermeld.
Getracht is om alle rechthebbenden van de
gebruikte illustraties te achterhalen.
Belanghebbenden die mogelijk niet konden
worden achterhaald, worden verzocht
contact op te nemen met Architectuur
Lokaal.
Foto omslag
Maarten van Schaik
Vormgeving
CO3, Woltera Niemeijer, Amsterdam
ISSN
1385-0482
Tijdschrift
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift
Architectuur Lokaal zijn als pdf te
downloaden van www.arch-lokaal.nl.
Donaties
Architectuur Lokaal is een culturele ANBI
(goede doelenstichting). Heeft u belang bij
ons werk ten behoeve van een gezonde
bouwcultuur, of vindt u ons werk belangrijk?
Maak dan gebruik van de extra belastingvoordelen voor donateurs. Kijk voor meer
informatie op http://arch-lokaal.nl/donatie4.

Winter 2012 #82
Het Funen wint Gouden Piramide 2011
Herbestemming in de Noordoostpolder
De Olifantenkooi over krimpscenario’s

Zomer 2012 #86
Gemeentehuis in Oss
Herbestemming van gevangenissen
Tina Saaby, stadsarchitect in Kopenhagen

Lente 2012 #85
Jonge architect ontmoet opdrachtgever
Woningcorporaties van de toekomst
Varkensstallen als ontwerpopgave

Herfst 2012 #87
Noord-Brabant koopt energiecentrale
Wethoudersestafette van Roermond naar Middelburg
Woningbouwvereniging investeert in tussentijd

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

Foto’s omslagen v.l.n.r.:
Stijn Brakkee en Daria Scagliola (nr. 82),
Niels Stomps (nr. 85), Roel Backaert (nr. 86),
Kim Zwarts (nr. 87)
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10.

Zijn er architecten die zich expliciet richten op
een zogenaamde ‘Healing Environment’, d.w.z.
architecten die de zogenaamde klassieke maatverhoudingen (c.q. heilige geometrie) in moderne
ontwerpen gebruiken?
(vraag van een projectontwikkelaar)
Binnen de gemeente zijn we een nieuwe Nota
Ruimtelijke Kwaliteit aan het ‘opstarten’.
Hoe kunnen we in het kader hiervan sturing geven
aan gesprekken met professionals en burgers om
een bredere maatschappelijke basis te creëren?
(vraag van een gemeente)
Zijn er voorbeelden van steden met een goede
architectuurnota?
(vraag van een architectuurcentrum)
Kunnen we als particuliere opdrachtgevers een
prijsvraag uitschrijven onder architecten?
(vraag van een collectief)
Hoe kunnen we leegstaande kantoorgebouwen
tijdelijk benutten binnen de bestaande regelgeving?
(vraag van een belegger)
Hoe kunnen we de knowhow van woningcorporaties
effectief inzetten voor onze eigen accommodaties
(vraag van een zorginstelling)
Wat is het verschil tussen een stadsbouwmeester en
een stadsarchitect?
(vraag van een gemeente)
Wat zijn goede voorbeelden van herbestemming?
(vraag van een ontwikkelaar)
Hoe houden we ruimtelijke kwaliteit op de agenda
in tijden van bezuinigingen?
(vraag van een gemeente)
Hoe stellen we een goed reglement op voor onze
architectuurprijs?
(vraag van een architectuurcentrum)
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Elefantenkafig Return Visit (2)

NDSM-werf Amsterdam

Peter de Bruin Dynamo Architecten
heeft plan casco gemaakt

ELEFANTENKÄFIG
In vervolg op de uitwisseling Der Elefantenkäfig op 12 april 2012
in Keulen organiseerde Architectuur Lokaal een returnvisit
over exploitatiemogelijkheden van her te bestemmen
gebouwen. Het onderwerp dat tijdens in Keulen de meeste
discussie losmaakte was de constatering dat in Duitsland
een voorkeur bestaat voor grote verhuurbare units en dat er
weinig ervaring is met vele, kleine huurders. En dat functiemenging in Nederland gebruikelijker is dan in Duitsland, niet
alleen met betrekking tot voorzieningen, maar ook met
betrekking tot woningen. Bij deze bijeenkomst werden
voorbeeldprojecten in Nederland te bezocht.
Foto Eva Kasbergen

De deelnemers ontmoetten diverse deskundigen op het gebied van architectuur
en projectontwikkeling: Eva de Klerk (projectbooster en fundraiser NDSM),
Peter de Bruyn (Dynamo Architecten), Bart Peters en Sebastian Ropers
(Werknaam), Sabrina Lindemann (opTrek), Adri Lesuis (locatiemanager
BINCK 36, Vestia) en Christopher de Vries (ZUS architecten). Wat leverde de
Elefantenkäfig returnvisit je op aan nieuwe inzichten?

Caballero Fabriek Den Haag
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Binck 36 Den Haag groepsportret

Fokker Terminal Den Haag

Rondleiding Zus Rotterdam

RETURNVISIT
‘Ik maakte kennis met een
andere denkwijze wat betreft de
herontwikkeling en revitalisatie
van leegstaand vastgoed
en met bottom-up initiatieven.’
(Olaf Geist, aurelus Real Estate)

‘Mij viel door de reacties van
de Duitse deelnemers op
wat specifiek Nederlands is.’
(Leon Erkelens, Leegstand van zaken)

‘De
‘Mijherontwikkeling
viel door de reacties
vanvan
de
de Caballero
Duitse deelnemers
Fabriek op
watlijkt
specifiek
het meest
Nederlands
op
is.’
(Leon
Leegstand
van zaken)
hoe
deErkelens,
Duitsers
dergelijke
projecten aanpakken.’
(Ralph Breuer,
Architectenburo Ralf Breuer)
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Klaar voor de praktijk
Zes Olifantenkooi-scenario’s opgenomen in
Toolbox Financieringsconstructies Agentschap NL
De Olifantenkooi biedt conceptuele en realistische financiële scenario’s voor actuele
ontwerpopgaven. Dat vond ook Agentschap NL. Zes Olifantenkooi scenario’s zijn
opgenomen in de Toolbox Financieringsconstructies.
Tekst Frank Mathissen (Agentschap.NL) | Foto Eva Kasbergen

Jonge architecten en ontwikkelaars hebben in het kader van De Olifantenkooi/YD2M
(Young Developers and Designers Meet) van Architectuur Lokaal het afgelopen jaar actuele
opgaven zoals krimp, leegstand en zorg onder de loep genomen. Door intensief samenwerken
hebben zij scenario’s ontwikkeld die klaar zijn voor de praktijk. De hierin voorgestelde financiële
constructies, het resultaat van deze praktische denktank, zijn op genomen in de Toolbox
Financieringsconstructies. Deze Toolbox is een digitale gereedschapskist gevuld met informatie
over diverse fondsen, garanties, leningen, subsidies en slimme organisatiemethoden waarmee de
kosten van projecten gereduceerd kunnen worden. Met de verzameling van constructies kunnen
lokale overheden projecten op ondermeer het terrein van gebiedsontwikkeling, duurzame energie of
het stimuleren van de woningmarkt (mede) financieren.
De Toolbox is op initiatief van het ministerie van BZK en Agentschap NL ontstaan uit de gedachte
om voor lokale overheden een plattegrond te creëren in het labyrint van financieringsconstructies.
Naast het overzicht dat de Toolbox biedt, is het met name ook een inspiratiebron voor iedereen die
op zoek is naar (aanvullende) financiering van projecten. Per constructie is in de factsheet
weergegeven hoe deze constructie werkt, wat de voor- en nadelen van de betreffende wijze van
financieren is en wat de (eventuele) fiscale gevolgen zijn. Daarnaast worden voorbeelden genoemd
van toepassing in de praktijk.
In 2012 is een tussentijdse evaluatie van de Toolbox uitgevoerd. Hieruit bleek uit de bezoekers
aantallen van de digitale Toolbox en de snel groeiende LinkedIn-groep dat veel gemeenten de weg
naar de bron van financiële inspiratie gevonden hebben. Met de evaluatie zijn tevens met een drietal
New Town-gemeenten testsessies uitgevoerd om te kijken op welke wijze de Toolbox het meeste
rendement oplevert. Uit deze testsessies bleek dat met een helicopterview naar zowel het
financieringsv raagstuk als naar de Toolbox gekeken dient te worden, om zo het volledige creatieve
potentieel van de Toolbox te kunnen benutten. Het effect is dan groter dan wanneer enkel een
specifiek onderdeel van de Toolbox uitgelicht wordt. Naast het feit dat de testsessies het Rijk
informatie op hebben geleverd over de mogelijke verbeteringen en/of aanvulling van de Toolbox,
werden ook de testsessies zelf als zeer prettig ervaren door de deelnemende gemeenten. Momenteel
worden de mogelijkheden verkend voor het continueren van deze zogenaamde ‘gebruikerssessies’.
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ZOMERKOOI
Onder de naam ‘De Olifantenkooi’,
organiseert Architectuur Lokaal
intensieve ontmoetingen tussen jonge
opdrachtgevers en jonge ontwerpers
met het doel hen met elkaar in gesprek
te brengen over actuele opgaven, buiten
een concrete opdrachtsituatie om.
De wereld heeft kennis heeft kunnen
nemen van 5 Olifantenkooi-scenario’s
voor krimp, 5 scenario’s voor leegstand,
4 statements over herbestemming en
3 scenario’s voor zorghuisvesting,
7 pamfletten van

7 vormgevers en 62 auteurs. Daarbij
waren 12 mentoren betrokken,
8 externe deskundigen, 4 pandeigenaren,
3 opdrachtgevende organisaties en
68 deelnemers, en circa 370 bezoekers
waaronder circa 100 opdrachtgevers.
In 2012 werkte Architectuur Lokaal nauw
samen met de ontwikkelaars Karel Sant
(Ka-Sa BV) en Lars Mosman onder de
naam De Olifantenkooi/YD2M (Young
Developers and Designers Meet).
In februari 2012 organiseerde

Architectuur Lokaal de Olifantenkooi
YD2M2- Leegstand en in maart 2012 de
Olifantenkooi YD2M2-Zorg.
Het concept van De Olifantenkooi is ook
de grens over onder de naam
Elefantenkäfig. Tijdens de door
Architectuur Lokaal georganiseerde
Zomerkooi ontmoetten de verschillende
teams en mentoren elkaar en was er
gelegenheid om nieuwe contacten te
leggen.
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LEEGSTAND Sacha Glasl, Richard Bredewold,
Xander van Beers, Edyta Wisniewksa,
Roderick van Klink, Kevin Welling

LEEGSTAND Xander Vermeulen Windsant,
Jasper Stam, Laura Blauw, Erik Moederscheim,
Jeroen van Daal

LEEGSTAND Bart Reuser, Rico Zweers,
Corine Erades, Wiegert Schenk,
Rogier Groeneveld

D E O L I FA N T E N KO O I Y D 2 M 2 | L E E G S TA N D

LEEGSTAND IN SLOTERDIJK
Projectorganisatie Westpoort werkt vanuit het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam
aan de herontwikkeling van Sloterdijk-Centrum. Een aantal panden staat daar inmiddels geheel
of gedeeltelijk leeg, en de komende jaren lopen nog enkele huurcontracten af. Westpoort heeft
nauwe contacten met de eigenaren van de panden, die bereid zijn om nieuwe wegen te onderzoeken. De vragen aan de deelnemers spelen zich in deze regionen af. Zijn er nieuwe concepten
denkbaar, op het gebied van ontwikkeling, financiering, gebruik en ontwerp, om leegstand op
Sloterdijk tegen te gaan? Zijn er mogelijkheden voor extreem goedkope woningbouw? Zijn er
samenwerkingsmogelijkheden denkbaar tussen de eigenaren en wat zou dat opleveren? Kan
afwaarderen geld opleveren? Onderwerp van onderzoek zijn vijf concrete panden die nu of in
de toekomst met leegstand te kampen hebben, in relatie tot de langere termijnvisie op de
ontwikkeling van het gebied.

i
leegstaND

leegstaND

Wat is De Olifantenkooi? De Olifantenkooi is een debatplatform, een
denktank en een pamflet ineen. architectuur lokaal nodigt telkens
andere jonge ontwerpers en ontwikkelaars uit om samen innovatieve
en haalbare ideeën te formuleren voor actuele opgaven. in 2011 en 2012
zocht De Olifantenkooi naar nieuwe scenario’s voor zorg, krimp en
leegstand. zie hieronder de resultaten. Hun scenario’s staan aan de
basis van het middagprogramma op 22 november a.s. in het schieblock.
een aantal van hen is ook betrokken bij de workshops op die dag.
meer informatie: www.arch-lokaal.nl en de toolbox financieringsconstructies op www.agentschap.nl

sacha glasl

jeroen van daal

Hub+
ONDeRWeRp/tHema
t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep

WeRKiNg

team

leegstaND

bart reuser

corine erades

dieter blok

elies koot

björn van rheenen
lucien walraven

wiegert schenk

marc koehler

rogier groeneveld

maarten van tuijl

jurre blauw

roderick van klink

WHO DaRes tO aDOpt
tHe YellOW CROss

tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at

WeRKiNg

team

22 NOVEMBER 2012

n

SCHIEBLOCK ROTTERDAM

n

i
We raken steeds meer gewend aan de

kevin welling

t Ype CONs tRuC tie

n

anneke dalhuizen

tom bergevoet

menno kooistra

edyta wisniewksa

ONDeRWeRp/tHema

HET NIEUWE OPDRACHTGEVEN

Financieringsconstructie om te investeren in de verbetering van de openbare ruimte en
het dienstenaanbod op station Sloterdijk.
Fonds (vereveningsfonds).
Optimaal gebruik van parkeerplaatsen in leegstaande kantoren, parkeerbeleid, investeren
in publieke ruimte.
Reizigers, (bewoners van) Stadsdeel West, pandeigenaren, 24/7-ondernemers
Aantrekkelijker maken van kantorengebied Sloterdijk, waardecreatie. Op langere termijn:
hergebruik van kantoorruimten.
Het ‘unique sellingpoint’ van Sloterdijk is bereikbaarheid (ligging ten opzichte van de stad
en Schiphol). Door hierin te investeren en dan vooral in de parkeerservice en op langere
termijn in horeca en winkels zal dit zich terugverdienen in de grondwaarde. Deze
waarde kan vervolgens gebruikt worden voor de verdere herontwikkeling van de
kantoorlocatie Sloterdijk.
Xander Vermeulen Windsant (XVW architectuur), Jasper Stam (Lingotto vastgoed),
Laura Blauw (Femke Hägen), Erik Moederscheim (MoederscheimMoonen Architects),
Jeroen van Daal (Hurks Vastgoedontwikkeling).

leegstaND

marco broekman

rico zweers

xander van beers

jasper stam
laura blauw
erik moederscheim

DOel/Resulta at

leegstaND

richard bredewold

xander vermeulen windsant

Yellow Cross verbindt internationale stakeholders (pandeigenaren) met lokale betrokken
shareholders (huurders, startende ondernemers). Het herpositioneert Teleport Sloterdijk
in de Amsterdamse regio. Het biedt individuele vrijheid om te investeren in kleinschalige
initiatieven waardoor collectieve waarden (kwaliteit openbare ruimte, levendigheid
gebied) tot stand komen.
Combinatie erfpacht en fonds.
Tijdelijk grondgebruik, startende ondernemers, investeren in aantrekkelijke faciliteiten
en diensten.
Gemeente, pandeigenaren, startende ondernemers.
Waardecreatie door aantrekkelijker maken van kantorengebied Sloterdijk.
Grondeigenaren investeren in startende ondernemingen met als doel het gebied
aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Waarmee uiteindelijk leegstand wordt
tegengegaan.
Tijdelijk grondgebruik van de centraal gelegen lege kavels en publieke ruimte als een
collectieve kweekvijver voor ondernemerschap.
Model: grondeigenaren stellen kavel ter beschikking aan startende ondernemers>
iedere partij investeert 70% t.b.v. startkapitaal ondernemers (in vorm van lening, gift of
aandelen> 30% gaat in een fonds t.b.v. erfpacht van het stuk grond en verbetering van
openbare ruimte. Naarmate de onderneming winstgevend wordt komt de bijdrage in de
vorm van een fonds te vervallen en draagt de ondernemer financieel bij aan de erfpacht
en beheer van de openbare ruimte.
Sacha Glasl (Space & Matter), Richard Bredewold (Interegion Groep), Xander van Beers
(Woonbron Nederland), Edyta Wisniewksa (KuiperCompagnons), Marc Koehler
(Marc Koehler Architects), Roderick van Klink (IABR), Kevin Welling (KuiperCompagnons).

zORg

time’s up
ONDeRWeRp/tHema

t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

bRet CitY CORp

Tijdelijkheid als aanjager van lege gebieden. Gebruik van lege panden om te
experimenteren met de invullingen ervan. Op lange termijn geld terugverdienen doordat
het gebied in waarde zal stijgen. Verwijzing naar methode van de Australiër Marcus
Westburry.
Afwaarderen van boekwaarde door gemeente en belegger. Vanaf nulwaarde m.b.v.
baatbelastingen en huur weer terug te verdienen.
Tijdelijkheid, 24hrs economie, aanjager, afwaarderen boekwaarde, baatbelastingen.
Gemeente, pandeigenaren.
Waardecreatie.
Waarde eerst naar ‘nul’ brengen, door eigenaar te laten afwaarderen en gemeente te
laten investeren. Vanaf ‘nul’ beginnen met waarde-opbouw, enerzijds door concept
‘marcus westbury’, anderzijds door crewhotel (genereert huurinkomsten). Degene die
profiteert, betaalt mee (baatbelasting), dat zijn dus de gemeente en omliggende
pandeigenaren. Op lange termijn kan geld worden terugverdiend. Als het gebied in
waarde stijgt, profiteren allen mee.
Bart Reuser (NEXTarchitects), Rico Zweers (Mannen van Schuim), Corine Erades
(CORADES), Wiegert Schenk (Cradle of Development), Rogier Groeneveld
(Mens als Maat).

ONDeRWeRp/tHema

t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

ONDeRWeRp/tHema

t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

Financieringsconstructie om twee halflege kantoren van twee verschillende eigenaren
om te zetten naar een leeg en een vol kantoor, opdat het ene rendeert en het andere
optimaal kan worden herbestemd.
Fonds.
Huurprijs, exit Yield, transformatiekosten.
Pandeigenaren (beleggers, gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties).
Behoud van waarde, zekerheid inkomsten, volledig verhuurde panden, waardecreatie
ipv vermindering, voorkomen van leegstand.
Waarde van beide kantoorpanden incl huuropbrengst, vastgoedwaarde, afschrijving,
etc, gaat in een gezamenlijk fonds. Vandaaruit wordt het ene pand gekocht en het
andere getransformeerd volgens nader te bepalen verdeelsleutel.
Anneke Dalhuizen (Heijmans), Dieter Blok (BlokKatsVanVeen), Björn van Rheenen
(Sponge), Lucien Walraven (Peak Development), Jurre Blauw (Office Up/BAM).

nieuwe economische situatie en
beschouwen die inmiddels als een gegeven.
Opdrachtgevers en ontwerpers zijn volop
aan het werk met nieuwe coalities,

“leegstand” kwam tot stand in opdracht van de gemeente amsterdam.

financieringsmodellen, architectenselecties
en ontwerpstrategieën.

zORg

joris te witt

(Kantoor) corporatie die vanuit een ruimtelijke strategie voor het gebied de belangen
van de huurders behartigt en op overkoepelende wijze de ‘uitruil’ van huurders en
nieuw programma organiseert. Deze ruimtelijke strategie betekent het verdichten op de
stationslocatie en het verdunnen/vergroenen in de periferie.
Kantorencorporatie als mediator.
Transformatiestrategie, leegstand op kantoorlocaties.
Gemeente Amsterdam, pandeigenaren.
Waardecreatie door ontstenen en vergroenen van Sloterdijk.
Beperken en verdelen van waardeverlies in Teleport.
Door te stimuleren dat huurders gaan bewegen richting stationslocatie kan er weer geld
vrijkomen. Via de corporatie wordt herontwikkelen en nieuwbouw mogelijk. Beleggers
wordt de kans geboden uit hun leegstaand vastgoed te stappen met als voorwaarde te
beleggen in een kansrijker project in Teleport. Een transformatiestrategie voor een
langere periode (20 jaar) wordt uitgezet, waarbij een combinatie van herontwikkeling,
sloop en nieuwbouw moet leiden tot het verminderen van 220.000 m2 leegstand.
Marco Broekman (Karres en Brands), Tom Bergevoet (Tom Bergevoet architecture),
Elies Koot (Kondor Wessels), Menno Kooistra (Leegstand van zaken), Maarten van Tuijl
(temp. architecture).

veRKaveliNgsspeCialist

finbarr mccombs

zORg

KRimp

taco meerpoel

xander vermeulen windsant

bart snijders

jurriaan knijtijzer

evelyn galsdorf

sabine meeks

martijn hoenkamp

chris van den berk

Kom op 22 november naar de

jasper stam

praktijkbijeenkomst over Het Nieuwe

jeroen van daal

daan bruggink

eric moederscheim

Opdrachtgeven in Rotterdam, denk mee
embeDDeD
ONDeRWeRp/tHema
t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

Zorgfuncties verspreiden over de wijk ipv concentreren in een gebouw.
Informele economie.
Kleinschalig, informele economie.
Zorginstellingen, woningcorporaties, behartigers van cliëntenbelangen.
Cliënten hebben een gevarieerdere leefomgeving met daadwerkelijk contact met de
buurt in kleinschalige gebouwen.
Teveel verschillende functies maakt een zorggebouw onaantrekkelijk voor beleggers.
De zorginstelling combineert dus haar ondersteunende functies met andere instellingen
en voorzieningen in een gebied, zoals de corporatie, de school en de ondernemers in de
wijk. Door diverse functies meer verspreid over de wijk te plaatsen en daarbij de
belangen van de verschillende partijen te koppelen, is vastgoed waardevoller voor
beleggers en ontstaan nieuwe ontmoetingsplaatsen in de wijk.
Joris te Witt (AG NOVA), Bart Snijders (Portaal), Sabine Meeks (Hendriks Bouw en
Ontwikkeling), Daan Bruggink (ORGA).

Heel NORmaal
ONDeRWeRp/tHema

t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at

WeRKiNg

team

KRimp

De kracht van het financiële model is een vrij indeelbaar casco en het scheiden van
ruw- en afbouw. Hierdoor komt de courantheid niet in gevaar en is meer geld
beschikbaar voor het verwezenlijken van cliëntenwensen.
Huurprijs opsplitsen in ruwbouw- en afbouw.
Scheiden van ruw- en afbouw, courantheid.
Zorginstellingen, zorgnemers.
Huisvestingsaanbod aan laten sluiten op zorg- en woonwensen van cliënten door
grotere betrokkenheid in bouwproces van ‘omgeving’ (zowel familie, vrienden, maar ook
buurtondernemers en zorgaandeelhouders). Vergelijkbaar met CPO.
De totale huurprijs van € 550,- per plaats (betaalbaar binnen de NHC vergoedingen en
onder de huursubsidiegrens) wordt opgesplitst in ruw- en afbouw. Voor de flexibele
ruwbouw (70% van de bouwkosten) is een maandelijkse vergoeding van € 310,- per
plaats benodigd. Dit levert de eigenaar een relatief laag bruto aanvangsrendement van
4,1% doch over de lange termijn een aanvaardbaar rendement van 5,25%. Voor de
specifieke afbouw (30% van de bouwkosten) is een maandelijkse vergoeding nodig van
€ 240,- per plaats. Dit deel van de investering is met een bruto aanvangsrendement van
8,1% en een gemiddeld rendement van 5% goed te financieren. Het apart nemen van de
afbouw laat ruimte om andere huurtermijnen af te spreken. Zo kan de huur na 10 jaar
worden opgezegd, als een afkoopsom van € 13.350 per plaats betaald wordt of als de
maandhuur wordt verhoogd. Het zou nog beter zijn om de afbouw via een vorm van
sponsoring of aandeelhouderschap te financieren, met een renteloze lening die in
10 jaar wordt afgelost.
Finbarr McComb (Stereo Architects), Jurriaan Knijtijzer (ByBali), Martijn Hoenkamp
(SBH Architecten), Gineke Kraa (Philadelphia Zorg) ontbreekt op de foto.

de

Wat KRimpt eR Niet?

De zORgeN vaN mORgeN
ONDeRWeRp/tHema

t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

Kwaliteitsverbetering in de zorg door efficiëntere organisatie (minder management,
categorisering van de zorg), aandacht voor (interieur) architectuur en andere vorm van
ondernemerschap.
Franchise formule.
Franchise, ondernemerschap.
Zorginstellingen, zorgnemers, ondernemers.
Kwaliteitsverbetering in de zorg.
Combineer de voordelen van grote instellingen met die van kleine en stimuleer zo
ondernemerschap met een franchiseformule. Franchise in de zorg biedt toegang tot
kennis; werkt mee aan centrale declaratie, verdeling zorgbudget zoals ondersteuning bij
aanvragen en zorgt voor landelijke marketing.
De franchise formule kan worden opgesplitst in:
Wonen: Kleinschalig wonen in een specifieke en innoverende omgeving met veel
persoonlijke aandacht;
Doen: Dagbesteding gerund door de franchiseondernemer waar aandacht en innovatie
centraal staan.
Keurmerk - ‘De Vrienden van ...’: Ondernemers uit de buurt die een cliënt aannemen.
Taco Meerpoel (DAO Projectontwikkeling), Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN),
Chris van den Berk (MuldersVandenBerk Architecten).
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team

KRimp

pascal fransman

desiree markiet

daan bruggink

gepke heun

xander van beers

michiel rogaar

lucien walraven

eric frijters

marc koehler

bart reuser

sander den besten

DOelgROep
WeRKiNg

klaas kresse

Een strategie die gelijktijdig twee doelen nastreeft. Enerzijds beoogt het team de markt
voor koopwoningen te mobiliseren, anderzijds wil de groep het reeds afgeschreven
vastgoed een tweede leven bieden.
Combinatie van besparing (van sloopkosten) bij woningbouwcorporaties en investering
door pioniers (aandeelhouders) van de experimentele stad of campus.
Woningbouwcorporatie, koop naar huur, migratiestroom, tweede leven.
Gemeente, woningeigenaren, ondernemers.
Waardecreatie in krimpgebied, mobiliseren woningmarkt.
Het team stelt voor dat woningcorporaties de financiële reservering voor hun plannen
voor sloop en nieuwbouw inzetten om woningen te verwerven binnen het actuele
koopaanbod. Hierdoor zouden potentiële woningkopers hun oude woning kunnen
verlaten en zou de markt weer in beweging kunnen komen. Met het vastgoed dat rijp
leek voor de sloop zou dan één van de exemplarische unieke experimenten kunnen
worden gestart: Waiting city, Comeback city, Fun city en Carecampus.
Pascal Fransman (Bouwinvest), Gepke Heun (H+N+S Landschapsarchitecten),
Eric Frijters (.FABRIC), Taco Meerpoel (DAO Projectontwikkeling).

ONtWiKKeliNgssCeNaRiO vOOR
WiNKelClusteRs iN KRimpgebieDeN

De stRaatONDeRNemeRs
ONDeRWeRp/tHema
t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

Waardevermindering van koophuizen in krimpgebieden stopzetten.
Wijk VvE, fonds.
Opwaarderen bestaand vastgoed en woonomgeving.
Particuliere eigenaren, huurders, zorginstellingen en woningcorporaties.
Vlottrekken van de woningmarkt, stopzetten waardedaling van koophuizen.
Het team stelt voor om bewoners te verenigen in ‘wijk VvE’s’ en hier gemeente en
investeerders bij aan te laten sluiten. Woningcorporatie koopt bestaande panden in
plaats van nieuw te bouwen tegen gereduceerde prijs. Particuliere huizenbezitters
accepteren een deel van hun verlies. Het verschil wordt opgenomen in een fonds dat tot
doel heeft bestaand vastgoed en de leefomgeving op te waarderen. Er is een aantal
concrete voorstellen gedaan hoe de beschikbaar geworden financiële middelen ingezet
kunnen worden, waaronder een gemeenschappelijke (belevings-/groente-)tuin, een
dienstencentrum, een autovrije straat, een boomgaard en woningverbetering.
Desiree Markiet (Rochdale), Xander van Beers (Woonbron Ontwikkelbedrijf),
Marc Koehler (Marc Koehler Architects), Armand Paardekoper Overman (OIII architecten)
ontbreekt op de foto.

euRegiO
ONDeRWeRp/tHema
t Ype CONs tRuC tie

ONDeRWeRp/tHema
t Ype CONs tRuC tie
tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

Samenwerking winkeliers in krimpgebieden.
Fonds.
Clustering winkels in kerngebieden, kansen voor starters in periferie.
Mkb, gemeente, starters.
Focus op kernwinkelgebied dat goed/beter rendeert, kansen voor starters.
Krimp heeft ook gevolgen voor middenstanders en kleine winkeliers. Dit plan voorziet in
een manier om door krachten te bundelen de verliezen te beperken en de negatieve
spiraal waarin verlieslijdende winkellocaties zich bevinden te doorbreken. Het voorstel
is dat de gemeente er voor gaat zorgen dat achterblijvende locaties aansluiten op een
kernwinkelgebied. Daardoor zouden deze kernwinkelgebieden interessant kunnen
worden voor investeerders. Deze locaties zouden dan geruild kunnen worden voor een
bestaande noodlijdende locatie onder de voorwaarde dat de te behalen winst wordt
geïnvesteerd in het kernwinkelgebied. De geruilde locatie is voor weinig verkregen
waardoor afwaardering mogelijk is. Lage huren kunnen worden geïntroduceerd en een
nieuwe plek voor starters zou hier volgens het team de kans kunnen krijgen om te
groeien.
Daan Bruggink (ORGA), Michiel Rogaar (Multi Vastgoed), Bart Reuser (NEXT architects),
Bas Goossens (Explorius Vastgoedontwikkeling) ontbreekt op foto.

tRef WOORDeN
DOelgROep
DOel/Resulta at
WeRKiNg

team

Herbestemming grootschalige kantoorpanden.
Leegstaande panden worden herbestemd tot onderwijsgebouw.
Herbestemming, leegstand, onderwijs, internationale samenwerking.
Gemeenten, universiteiten, hogescholen.
Leegstaande gebouwen herbestemd, nieuwbouw onnodig.
Euregio.
Krimp biedt kansen, niet alleen in het bieden van meer ruimte, maar ook in het aangaan
van samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten. Het achterlaten van een
gebouw met meer dan 35.000 m2 door een overheidsinstelling is tegenwoordig niet
meer te verklaren. Het team doelt op het CBS gebouw in de krimpgemeente Heerlen,
dat potentie heeft in de Euregio waarin de samenwerking tussen Aken, Heerlen en
Maastricht centraal staat. Het team stelt voor om onderwijsfaculteiten, studentenhuisvesting en ruimtes voor startups te implementeren in Heerlen en zodoende de
krimp in Heerlen te beperken en een mogelijk faillissement van Aken te voorkomen.
Het CBS gebouw kan volgens de bedenkers getransformeerd worden naar een multifunctioneel gebouw met de eigenaar (het Rijk) in een voorbeeldrol.
Klaas Kresse (klakr), Lucien Walraven (Peak Development), Sander den Besten
(Philadelphia Zorg), Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN).

Download de poster met alle scenario’s via www.arch-lokaal.nl
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Scenario: De Straatondernemers (z.o.z.)

team

Kijk voor informatie, sprekers en

evelyn galsdorf

eéN impuls, tWee KaNseN

tRef WOORDeN
DOel/Resulta at

Open Oproep voor prijsvragen in Nederland.

KRimp

taco meerpoel

t Ype CONs tRuC tie

over de voorstellen van De Olifantenkooi
uit 2012 en maak kennis met de nieuwe

programma op www.arch-lokaal.nl.

“zorg” kwam tot stand in opdracht van philadelphia zorg, zuthpen.

KRimp

ONDeRWeRp/tHema

Investeren in krimpgebied, waar grond- en bouw kosten lager zijn, is een kans om
nieuwe lokale ontwikkelingen te starten die uiteindelijke een impuls zullen geven aan
krimpgebied en de waarde zullen doen toenemen. Zoeken naar unieke waarde in een
woongebied/dorp/regio.
Combinatie beleggingsfonds en ‘parkmanagement’ (=reserve/onderhoudsfonds).
Beleggingsfonds, parkmanagement.
Gemeente, bewoners, ondernemers.
Impuls geven aan krimpgebied, waardecreatie.
BEDRIJVEN/CONSORTIA: INITIËREN EN (VOOR)INVESTEREN
Oprichten beleggingsfondsen op projectniveau waarin men vastgoed/financiële
middelen kan inbrengen, waarmee impulsen (bijv. concept C-mill, Heerlen) (voor)
gefinancierd kunnen worden. Rendement wordt verdeeld onder alle participanten.
LOKALE PARTICIPATIE
Alle participanten, dat kunnen ook lokale ondernemers, bewoners en gemeenten zijn,
dragen bij aan het parkmanagement. Parkmanagement is een reserve/onderhoudsfonds om toename (of in ieder geval behoud) leefbaarheid te bereiken.
Xander Vermeulen Windsant (XVW architectuur), Jasper Stam (Lingotto vastgoed),
Jeroen van Daal (Hurks Vastgoedontwikkeling), Erik Moederscheim
(MoederscheimMoonen Architects).

| PR AK TIJK |

LEEGSTAND Marco Broekman, Tom Bergevoet,
Elies Koot, Menno Kooistra, Maarten van Tuijl

LEEGSTAND Anneke Dalhuizen, Dieter Blok,
Björn van Rheenen, Lucien Walraven, Jurre Blauw

ZORG Joris te Witt, Bart Snijders, Sabine Meeks,
Daan Bruggink

ZORG Finbarr Mccombs, Jurriaan Knijtijzer,
Martijn Hoenkamp

ZORG Taco Meerpoel, Evelyn Galsdorf,
Chris van den Berk

D E O L I FA N T E N KO O I Y D 2 M 3 | ZO R G

NIEUWE CONCEPTEN IN DE ZORG
Veel zorginstellingen ontwikkelen en beheren hun eigen vastgoed, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties en/of gemeenten. Daarmee zijn zij vaak opdrachtgever
van vele bouwprojecten. Toch is er weinig continuïteit of identiteit te ontdekken in de
gebouwde resultaten. Leidend in de exploitatie van elk bouwwerk lijkt de DienstRoosterPlanning het ultieme verdienmodel in de zorg. Tot op heden kende het zorgvastgoed
twee architectonische concepten: grootschalig en kleinschalig. Variaties op het thema zijn
dan hooguit: groepswonen in de stad, villa in het bos, of zelfstandige woningen in een
complex. Kan het ook anders? Zijn er nieuwe modellen te bedenken gebaseerd op de
dagindeling van cliënten, hun werkzaamheden en behoeften? Zijn er koppelingen
denkbaar met nieuwe netwerken of ondernemers? Op dit moment weet niemand het
antwoord, maar veel zorginstellingen zijn ermee bezig. De Olifantenkooi/YD2M3
onderzocht aan de hand van de praktijk bij Philadelphia Zorg nieuwe mogelijkheden voor
langdurige zorg voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten op kleinschalige locaties.
Speciale aandacht is er voor innovatiestrategieën op drie niveaus (zorgconcepten,
vastgoedconcepten en financiële concepten), vraag gestuurd ontwikkelen, courante versus
aanpasbare (zorg)woningen en de koppeling met andere voorzieningen in een wijk.
De drie scenario’s van De Olifantenkooi YD2M3-Zorg besteden aandacht aan vernieuwing
van de zorgopgave op drie fronten: beter samenwerken in de wijk (Embedded, same
people, new places), het vergroten van de zelfredzaamheid (Heel normaal, de cliënt
centraal – CPO in de zorg) en het verhogen van de efficiency (De zorgen van morgen).

Bouwen op ambitie 11

| PRIJZEN

& P R I J S V R AG E N

|

BAEKEN MMXII EN PLUG
IN WINNEN OPEN IDEËENPRIJSVRAAG WOENSELWEST WEDSTRIJD
De WOENSEL-WEST WEDSTRIJD is
een openbare ideeënprijsvraag voor
de hoeken van de Edisonstraat in
Eindhoven, uitgeschreven door woningcorporatie Trudo, die Architectuur
Lokaal vroeg de prijsvraag vorm te
geven, het wedstrijdreglement op te
stellen en de prijsvraag uit te voeren.
Opgave maak een spraakmakend en
beeldbepalend ontwerp dat het
imago van de wijk Woensel-West in
Eindhoven verbetert en de wijk neerzet als een plek waar iets bijzonders
gebeurt.
Trudo heeft 16 bijzondere hoekpanden
in bezit in de Edisonstraat, Eindhoven.
De prijsvraag is uitgeschreven om de
wijk, waarin deze panden staan, positief
op de kaart te zetten.
Aan wie Bas Termeer, Eindhoven en
Fusioon.sk architects (Martin Ondrej en
Michal Mihalak) uit Sabinov, Slowakije
Prijs € 5000 voor elke winnaar
Initiatiefnemer Woningcorporatie
Trudo
Waarom BAEKEN MMXII is een
goed voorbeeld van een locatie
specifiek en toch autonoom ontwerp;
PLUG IN is een conceptueel heel sterke
inzending die techniek en verschijningsvorm op een spannende manier met
elkaar verbindt
Jury Jan Post, voorzitter; Jack Hock
Rob Thijssen, DMG Vastgoed; Bert
Dirrix, DiederenDirrix; Rutger Hensen,
bewoner en medetrekker WoenselWestival; Emily Hermans, mode- en
textielontwerpster MLY; Ted Langenbach, cultureel ondernemer; Ronald
Rijnen, gemeente Eindhoven en Indira
van ‘t Klooster, Architectuur Lokaal
(secretaris)
Foto Bas Termeer en Fusioon.sk
architects
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| PRIJZEN

& P R I J S V R AG E N

|

HEUVELINKPRIJS VOOR ARCHITECTUUR
IN WONINGBOUW ARNHEM UITGEREIKT
AAN HET PODIUM
Tijdens de Arnhemse Nacht van de Architectuur, op 7 juni,
werd voor de achtste keer DE HEUVELINKPRIJS uitgereikt.
De Heuvelinkprijs is de Arnhemse architectuurprijs voor het
beste gebouw. De prijs wordt jaarlijks georganiseerd door
Architectuurcentrum CASA i.s.m. Dagblad De Gelderlander.
De Heuvelinkprijs is in de jaren negentig in het leven geroepen
om de aandacht voor lokale architectuur te stimuleren. Het
thema van de editie 2012 was woningbouw.
Wat woningbouwproject Het Podium
Waarom De waardering gaat uit naar de stedenbouwkundige
en supervisor die het totaalconcept heeft ontworpen, evenals
de landschappelijke inrichting, de maatvoering en de beeld
kwaliteitseisen voor de architectuur. De architect heeft op
overtuigende wijze deze randvoorwaarden uitgewerkt in frisse,
alzijdige appartementsgebouwen
Aan wie bureau OD205 SL (Ralf Hottenträger) en Geesink
Weusten Architecten
Prijs een houtsnede van het gebouw door de Arnhemse
kunstenaar Edwim Peters
Initiatiefnemer Vivare en de Klaassen Groep
Jury Ko Jacobs, ArtEZ (voorzitter); Helena Casanova, Casanova
+ Hernandez architecten; Cilly Jansen, Architectuur Lokaal; Marc
Reniers, M3H architecten en Edwin Verdurmen, CASA (secretaris)
Foto Lode Greven

MICHAËLSCHOOL IN
LEEUWARDEN WINT DE
VREDEMAN DE VRIES PRIJS
VOOR ARCHITECTUUR 2012
De VREDEMAN DE VRIES PRIJS van de
provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs.
Het ene jaar voor architectuur en het andere
jaar voor vormgeving. De provincie wil met
deze prijs het ontwerpklimaat in de provincie
een stimulans geven. De prijs werd in 2012
voor de zevende keer door de provincie
uitgereikt.
Wat Michaëlschool in Leeuwarden
Waarom 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 bijzonder
Aan wie Onix (Allart Vogelzang)
Prijs € 5000 en een oorkonde
Initiatiefnemer Provincie Fryslân
Jury Jannewietske de Vries, gedeputeerde
provincie Friesland (voorzitter); Rob Hendriks,
DAAD Architecten; Cilly Jansen, Architectuur Lokaal; Jurgen van der Ploeg, FARO
Architecten; Olof van der Wal, Platform31
en Enno Zuidema, Enno Zuidema Stedebouw
Foto Peter van den Knoop
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Gerrit Piek, wethouder ruimtelijke ordening in Zwolle

Kwaliteit moet je
afdwingen
Zwolle denkt na over de noodzaak van het formuleren van architectuurbeleid. Biedt het bestaande
instrumentarium niet genoeg houvast en wat is het nut van een architectuurnota? Een gesprek
hierover met de Zwolse wethouder ruimtelijke ordening Gerrit Piek (PvdA).
Tekst Mascha van Damme | Foto Mark Horn

Z

Gerechtshof ontworpen classicistische gebouw, is de discussie
wolle heeft van alles om trots op te zijn: de Zwolse
over wat je hier zou willen toestaan in een vroeg stadium
binnenstad behoort al enkele jaren achtereen bij de top
gevoerd. Het museum ligt op de grens van de b
 innenstad
tien van Nederland wat winkelen en economische activiteiten
en het door Zocher ontworpen Singelpark langs de voormalige
betreft. Aan kwaliteit in de gebouwde omgeving ontbreekt
stadsgracht. Er is nauwkeurig gekeken waar uitbreidingen
het zeker niet in Zwolle. Zo werd in 2011 Gebouw X Hogemogelijk waren in het symmetrische gebouw. De uitbreiding
school Windesheim van architectenbureau Broekbakema
- een opvallende en contrasterende toevoeging op het dak gekozen tot BNA Gebouw van het Jaar. In hetzelfde jaar
van BiermanHenketarchitecten,
werd de Hanzeboog, de rode
met de bijnaam Het Oog,
spoorbrug over de IJssel van
contrasteert met het klassieke
Quist Wintermans Architekten,
‘Sinds de crisis
gebouw, maar sluit volgens
in gebruik genomen. In 2012
wordt meer gezocht naar
eigen zeggen aan bij de singels
werd de nieuwe rechtbank van
rond de stad. Op 31 mei 2013
Hootmans architectuurbureau
verbinding en creativiteit’
opent het museum opnieuw zijn
opgeleverd. De ingebruikname
deuren.
van de Isala Klinieken van Alberts
Om de discussie aan het begin van het bouwproces te
& Van Huut en de opening van het spectaculair verbouwde
stimuleren leek een Stadsbouwteam de oplossing. In het
Museum De Fundatie dient zich dit jaar aan. Wat betreft de
collegeprogramma is een Team Ruimtelijke Kwaliteit op
architectuur gebeurt er dus nogal wat, maar een goede
genomen - echter nog niet geformeerd - dat de opgave
dialoog tussen de architect en de bewoners ontbreekt
k ritisch kan bevragen, aldus Piek. In andere steden wordt
nogal eens aan het begin van het proces. De algemene
het uitreiken van een architectuurprijs ingezet om kwaliteit
opinie is dat inspraak tijd kost. Toch win je er juist tijd mee,
en inspirerend opdrachtgeverschap te bevorderen en het
vindt Gerrit Piek: ‘Een goede visie kan vertrouwen winnen
debat over architectuur te stimuleren. Volgens Piek is een
en ruimte bieden aan het aandragen van alternatieve
Zwolse architectuurprijs niet perse nodig. ‘Een architecoplossingen. Als je een club zoals de Vrienden van de stadstuurprijs kan een hype belonen. De jury kijkt misschien
kern Zwolle niet goed meeneemt in het proces krijg je door
minder naar de uitkomst, werking, impact en kwaliteit op
een slordige beginfase juist juridische procedures. Maar je
lange termijn.’
moet de discussie wel durven voeren.’
Er moet meer worden gekeken naar de omgeving,
Helaas vindt die discussie over architectuur in
daar draait het om volgens Piek. ’Het gevoel dat mensen bij
Zwolle vaak aan het eind van het proces plaats. ’Om een
een plek hebben is belangrijk. Daarom is het van belang
mooi en lelijk discussie achteraf te voorkomen moet je in
een architect te kiezen die iets voor de stad wil doen.
een veel vroeger stadium met elkaar in gesprek.’ Die diaHet gaat niet alleen om vernieuwend materiaalgebruik of
loog zou volgens Piek moeten gaan over wat je passend
zorgvuldige detaillering, maar ook over de kwaliteit van
vindt in de stad, of je wel of niet icoonarchitectuur
het ontwerp in zijn context; kortom minder ego-
wenselijk vindt, hoe je omgaat met open plekken in de stad.
architectuur die de rest verplettert door zijn uitzonderlijkKortom: het zou moeten gaan over de stedelijke identiteit
heid en omvang; wel graag contrast door het bieden van
van Zwolle, al heeft een dergelijk gesprek ook zijn
spanning.’
beperkingen. ‘Als je dat wat je hebt als uitgangspunt neemt,
Het debat over het Zwolse architectuurbeleid is
is de kans op stilstand groot. Dan was de verbouwing van
aangezwengeld door de raadsleden Sonja Paauw (D66) en
De Fundatie er misschien niet gekomen.’ Die angst is in dit
Gerdien Rots (ChristenUnie). Zij maken zich hard voor
geval niet helemaal gegrond, want juist bij Museum
Zwolle als stad die uitnodigt om te verblijven.
De Fundatie, dat sinds 2005 gevestigd is in het in 1840 als
Bouwen op ambitie 15
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Een architectuurnota kan de betrokkenheid van inwoners
en bedrijven met de stad vergroten, de identiteit en de
uitstraling van de stad versterken en Zwolle als geheel
aantrekkelijker maken. Dat klimaat moeten we met z’n
allen creëren, is de overtuiging van zowel de raadsleden
als de wethouder. Een stad van deze omvang moet daarom
serieus weten wat ze met architectuur wil, vinden ook
andere betrokkenen. Er is in Zwolle een hoge bewustwording van kwaliteit, maar dat was tot nog toe nooit duidelijk
uitgesproken.
De vraag dringt zich op of het ontwikkelen van
een architectuurvisie in crisistijd wel nodig is. De tijden
van de icoonarchitectuur liggen inmiddels achter ons.
Voor de crisis was er volgens Piek meer tijdsdruk, nu is het
bouwtraject meer ontspannen. ‘De huidige tijd vraagt om
een meer transparant gebouw dat helder maakt wat het
betekent voor de omgeving. Sinds de crisis is er een grotere
zoektocht naar verbinding en creativiteit. Daarmee komen
andere partijen en andere functies in beeld. Met een
architectuurnota kun je sturen op programma en sturen
met beleid.’
Gerrit Piek is als wethouder met Ruimtelijke
Ordening en Monumentenzorg en Archeologie in zijn
portefeuille verantwoordelijk voor de architectuurnota,
ook al had hij eerst zijn twijfels over het nut ervan. ’Moet je

het wel allemaal willen uitschrijven. Kwaliteit moet je
afdwingen, maar je kunt niet vastleggen wat het precies is.
Kwaliteit is het resultaat van een goed proces. Een visie op
architectuur moet helder zijn en inspiratie bieden. Een visie
verandert niet zo veel als er al een ontwerp ligt, maar het
kan wel het initiatief stimuleren voor een goede aanpak en
architectenkeuze.’
Inmiddels is het initiatiefvoorstel Bouwen aan een
Zwolse Architectuur Ambitie op 22 april door de raad aangenomen. Het is aan het college om te bepalen welke instrumenten je daarbij kunt inzetten. Voor inspiratie is naar de
architectuurnota gekeken van Groningen en Zutphen.
‘Maar uiteindelijk wil je geen kopie.’
Doet de nota ook uitspraken over herbestemming,
nu de bouw zich noodgedwongen moet concentreren op de
gebouwde voorraad? De grootschalige nieuwbouw van de
Isala Klinieken aan de rand van de stad heeft immers ook
tot gevolg dat het oude complex aan de rand van de binnenstad vrijkomt. Een belangrijke opgave voor Zwolle is
volgens Piek het verbinden van de omringende woonwijken
met de binnenstad. Met de huidige staat van het oude
ziekenhuiscomplex, een aangetast concept en verrommelde
cultuurhistorische waarden is het duidelijk dat er op die
plek het nodige moet gebeuren. Ook daarover moet de stad
met de experts vroegtijdig in de discussie.

Deense en Nederlandse stadsarchitecten

ontmoeten elkaar in Arnhem | uitwisseling 11 oktober 2012 Arnhem

Op 11 oktober ontmoetten Nederlandse stadsbouwmeesters hun Deense collega’s. Architectuur Lokaal
organiseerde deze bijeenkomst samen met Tina Saaby, stadsarchitect van Kopenhagen. In Denemarken zijn er
wel stadsarchitecten, onder andere in Aarhus en Frederiksberg, maar er is geen netwerk.
Tussen Nederland en Denemarken zijn overeenkomsten wat betreft het architectuurklimaat, maar er zijn ook
grote verschillen in rol en mandaat van de stadsarchitecten. Interessant raakvlak is het thema prijsvragen en
aanbestedingsprocedures. Het gezelschap was te gast bij Margreet van Gastel, wethouder van de gemeente
Arnhem. De bijeenkomst stond onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen.
Sinds 2009 organiseert Architectuur Lokaal in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester
kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor Nederlandse stadsarchitecten en stadsbouwmeesters.
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PUBLICATIE

MEER DOEN MET BESTAAND VASTGOED
Herbestemming: een goede optie bij
vergrijzing en kleinschaligheid
De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed.
Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is
soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op.
Daarom organiseerde Aedes-Actiz Kenniscentrum WonenZorg met Architectuur Lokaal sinds 2009 drie onderzoeken,
twee kenniscafés en een congres over dit onderwerp.
Het boek Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg
en herbestemmen beschrijft het transformatieproces van
tien herontwikkelingsprojecten van vastgoed voor de
ouderen- en gehandicaptenzorg.

Kennismiddag op locatie

Het boek Een tweede leven; de bijzondere praktijk
van zorg en herbestemmen werd geschreven
door Dirk Bergvelt (Architectuur Lokaal) i.s.m.
Hans van Rossum (RIGO Research en Advies)
in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum
Wonen-Zorg. Het boek is te verkrijgen via:
arch-lokaal.nl/publicaties/overige

Het boek werd in mei 2012 gepresenteerd in Dordrecht
tijdens een kennismiddag van Aedes-Actiz Kenniscentrum
Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal over herbestemming
van zorgvastgoed. De presentatie vond plaats in
Schefferstaete, een monumentale locatie in het centrum
van Dordrecht waar eerder de kamer van Koophandel in
gevestigd was, maar na herbestemming geschikt is gemaakt
voor cliënten van zorgaanbieder Philadelphia. Onder leiding
van Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum, werd
gesproken over het koppelen van vraag en aanbod. Er is nog
een wereld te winnen door bij herbestemming beter na te
gaan wat de beste doelgroep voor het beschikbare pand is.
Tot dusver blijkt herbestemming vaak afhankelijk van een
samenloop van omstandigheden en toevallige ontmoetingen
tussen sleutelfiguren. Als meer tijd beschikbaar is voor
onderzoek naar mogelijke doelgroepen kunnen nog betere
resultaten ontstaan. Geconcludeerd werd dat het over de
hele linie in 2012 moeilijk was om investeringen in vastgoed
rond te krijgen. Wel laten initiatieven voor herbestemming
vaak zien creatief te kunnen opereren bij het combineren van
functies en financieringsbronnen (inclusief de particuliere
sector). En wie iets bijzonders realiseert, heeft meer kans op
respons uit de samenleving en sponsoring van burgers en
bedrijven. Herbestemming slaagt beter als opdrachtgevers
en architecten al in een vroeg stadium samenwerken bij het
verkennen van mogelijkheden. Om de waarde van herbestemming beter te kunnen beoordelen, zou deze niet alleen
kort na oplevering, maar ook na bijvoorbeeld tien jaar bekeken
moeten worden.
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Herbestemmen
Excursies Amsterdam, Den Haag en Gouda

>>>>>>>>> CREA, Amsterdam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> het Kohnstammensemble, Amsterdam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever Universiteit van Amsterdam
Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam
Ontwerp architecten van Mourik
Ontwerp Ibelings van Tilburg architecten

>>>>>>>>> Hilton Hotel, Den Haag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Caballerofabriek, Den Haag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever Hilton Hotels & Resorts
Opdrachtgever gemeente Den Haag
Ontwerp 01-10 Architecten en PBV architecten
Ontwerp GROUP A

>>>>>>>>>>Jeruzalemkapel, Gouda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever gemeente Gouda
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Het Conservatorium Hotel, Amsterdam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever IQNN vastgoed
Ontwerp Lissoni Associati + GraphX en OIII Architecten

>>>>>>>>>>>>> De Nieuwe Liefde, Amsterdam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> REM-eiland, Amsterdam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever Amerborgh
Opdrachtgever Daan Janssen, De Key-Principaal
Ontwerp Wiel Arets Architects
Ontwerp Concrete

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Spa Gouda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever Nelleke en Samir Mesic
Ontwerp Frank Goppel Architecten

> Stadhuis, Gouda >>> Arti Legi, Gouda >>>>>>>>>>>>>>> VVE Pleinpoort en VvE ‘de fabriek’, Gouda >>>>>> Kadeschool, Gouda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Opdrachtgever en ontwerp
Opdrachtgever gemeente Gouda
Opdrachtgever Jan Boom, Tjeu Bonten
Ontwerp bouwkundig buro Kubus aA atelierArchitecten
Ontwerp aA atelierArchitecten
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Dennis Straat, wethouder ruimtelijke ordening in Zaanstad

Hekken verplaatsen
De dorre herfstbladeren op de grond in de toekomstige evenementenhal zijn het bewijs dat het
monumentale pand nog net voor de winter wind- en waterdicht is gemaakt. Nu het gebouw vers in
de verf staat, is het klaar voor de ambities van rijk, provincie en gemeente: een nieuw bedrijfsterrein
voor de zelfproducerende, creatieve industrie, met beurzen, art fairs en horecamanifestaties voor
het grote publiek. Rijk, provincie en gemeente werken efficiënt en gebroederlijk samen aan de
ontwikkeling. Dennis Straat (wethouder ruimtelijke ordening gemeente Zaanstad) en Robert Leferink
(projectdirecteur Nieuw Hembrug, RVOB) vertellen wat er gaande is.
Tekst Indira van ’t Klooster | Foto Mark Horn

‘H

waterdicht. In niet-monumentale gebouwen steken we geen
é’, zegt Dennis Straat tegen Robert Leferink terwijl
subsidiegeld. Die ontwikkelen we zo dat ze op termijn
we over het terrein lopen, ‘vorige week stond daar
kunnen worden afgestoten zonder dat we er verlies op
nog een loods.’ Dat klopt. Sinds kort gaat het snel op het
hebben geleden.’ Zo moet het
Hembrugterrein. Jarenlang was
terrein gaan herleven.
het ontoegankelijk voor publiek.
Ook Robert Leferink heeft een
In het diepste geheim werd daar,
‘Marktpartijen
hands-on mentaliteit. ‘De planin zwaar beveiligde gebouwen
zijn betrokken
vorming is geheel gericht op
die over het hele terrein verspreid
i

ngebruikname, geen grote planstaan, munitie en jaren daarvoor,
als eindgebruikers.’
processen, geen documenten
zelfs mosterdgas gemaakt. Toen
maken, geen stedenbouwkundig
het niet langer nodig was om
ontwerp, we gaan gewoon aan de slag.’ En zo is er inderdaad
eigen munitie te produceren verliet het ministerie van
elke week wel iets veranderd. Neem het charmante was
Defensie in 2000 het terrein. Vervolgens bleef lange tijd
lokaal. Bij de restauratie daarvan zijn de bijzondere dakonduidelijk wie verantwoordelijk was voor de vervuilde
lichten in ere hersteld. De robuuste lampen aan de houten
grond en de verwaarloosde gebouwen. Ook was niet
balken zijn verzameld over het hele terrein. In de nabije
meteen helder wat er mogelijk is met de prachtige natuur en
toekomst is het pand wellicht geschikt als restaurant.’
de geheimzinnige gebouwen. Niet alle 120 panden zijn even
Maar de komende tijd wordt cruciaal. De zomer
aaibaar. Sommige gebouwen, ook de monumentale, staan
staat voor de deur dus het festivalseizoen begint al snel.
op instorten. Andere zijn eenvoudige zakelijke loodsen uit
Op dit moment zijn er nog geen contracten met bedrijven.
de jaren ‘50 of ‘80.
En behalve de kunstbeurs ARTzaanstad zijn er nog geen
‘De doorbraak’, zegt Straat, ‘was de ondertekening
evenementen vastgelegd. Komt dat allemaal wel goed?
van het Afsprakenkader. Het opstellen daarvan heeft veel
Leferink: ‘Ja hoor, er zijn vergevorderde onderhandelingen
tijd gekost in de voorfase, maar daardoor kunnen we nu
gaande met een aantal bedrijven. Ik verwacht dat rond de
snel verder.’ In het Afsprakenkader is vastgelegd dat de
zomer de eerste bedrijven zich hier zullen vestigen.’
ministeries van IenM en Defensie in belangrijke mate de
Dan gaat het vooral om bedrijven op het grensvlak van
bodemsanering zullen betalen onder het motto: ‘De vervuiler
creatief ontwerp, productie en de verkoop daarvan.
betaalt’. Het wind- en waterdicht maken van een flink deel
‘Het gaat om de combinatie van creativiteit en maken,
van de monumentale gebouwen wordt gefinancierd met
zoals ontwerpers en decorbouwers.’ Straat: ‘Dit is een
‘Van Geelgelden’ (rijkssubsidie voor de restauratie van
prachtige nieuwe rafelrand binnen onze metropool. Dat is
monumenten) en provinciale subsidies. De provincie en
ook toeristisch interessant, daarom zorgt de gemeente dat
gemeenten zorgen dat er geen planologische belemmeringen
er tussen juni en september in het weekend een boot
zijn en de gemeente is verantwoordelijk voor de aansluiting
verbinding is tussen Hembrug en Amsterdam.’
van het terrein op de riolering, het wegen- en openbaar
Opvallend is dat er, in tijden van een terug
vervoersnetwerk. RVOB en de gemeente Zaanstad kijken
tredende overheid, geen marktpartijen betrokken zijn bij de
samen naar de keuzes die moeten worden gemaakt. Straat:
ontwikkeling van het gebied. Leferink: ‘Ze zijn er wel, maar
‘Het liefst zou je alle monumenten opknappen, maar dat is
dan als eindgebruikers, niet als ontwikkelaar. Daarvoor is
niet reëel. Nu maken we ongeveer 20 monumenten wind- en
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het terrein te ingewikkeld.’ Een complicerende factor is de
zwaar vervuilde grond. Leferink: ‘Als je integraal zou
saneren, moet je alle gebouwen slopen en alle bomen
omhakken, dan is alles weg. Dus dat doen we niet.
We saneren functiegericht. Bij het opnieuw aanleggen van
kabels en leidingen saneren we een strook van twee meter
en daarin leggen we de kabels. De grote risico’s, zoals het
verwijderen van mosterdgas, pakken we integraal aan.
Dat is bijna klaar, en dan weten we ook zeker dat er niet
meer is.’ Straat: ’Deze sanering is ook belangrijk voor de
psychologie van het gebied. Iedereen weet wat er hier in de
grond zit, dat hoofdstuk moet gewoon dicht.’
En daarna is de weg vrij voor het actief
ontwikkelen van het terrein. Het maaiveld wordt sober en
doelmatig ingericht (stelconplaten rechtleggen, parkeerplaatsen maken). Het gebied is verdeeld in verschillende
delen. De megaloodsen gaan voor lage prijzen in de
verhuur, onder het motto What you see is what you get.
Het defensieterrein dat het langst in gebruik bleef, behoeft
weinig aandacht. ‘Nieuwe nutsleidingen, riolering aanleggen,
beetje restaureren - die gebouwen kunnen snel worden
afgestoten.’ En dan is er nog het bos dat als testterrein
diende. Daar moeten eerst mogelijke resten van explosieven worden verwijderd, maar daarna is de weg vrij voor het
aanleggen van een doorgaande fietsroute. Al met al geen
grote investeringen en veel tijdelijk gebruik. Alles staat in
het teken van flexibiliteit. Straat: ‘Eigenlijk doen we nog
heel veel, maar we zetten wel de tering naar de nering en
kijken wat er gevraagd wordt.’ Leferink: ‘De prijzen zijn
afhankelijk van de kwaliteit die we kunnen bieden.

Het hele ontwikkelmodel is bedoeld om nachtmerrie
scenario’s te vermijden. Het is een mix van mogelijkheden.
We zetten onszelf niet klem door grote investeringen te
doen.’ Ook met het betrekken van ontwerpers zijn ze daarom terughoudend. Stedenbouwkundige Palmbout is supervisor van het Hembrugterrein. DUS architecten werkt mee
aan de vormgeving van het openbaar gebied, maar daar
blijft het even bij. Leferink: ‘Er zit een enorme verdichtingscapaciteit in het gebied, maar daar doen we nu nog even
niks mee.’ Straat: ‘We zoeken wel naar kansen om het
gebied nog meer kwaliteit te geven. Maar dan voor later…’
Ter voorbereiding op deze megaopgave sprak
Straat veel met deskundigen en verdiepte zich in voorbeelden
elders in het land. Straat: ‘De Opdrachtgeversschool van
Architectuur Lokaal heeft daar goed bij geholpen. Het is
goed om op veel verschillende plekken te kijken en te
luisteren naar de lessen die elders zijn geleerd. Het levert
ideeën op en zo bouw je affiniteit op met de opgave. De vragen
zijn vaak hetzelfde: grote terreinen, grote gebouwen,
monumenten, saneringsopgave, financieringsopgaven.
Maar het blijft maatwerk en elke plek is anders. Dit terrein
bevindt zich in een groeiregio nabij Amsterdam. Dat is
anders dan Ulft, Eindhoven of Vlissingen. De Opdracht
geversschool is nuttig om het hele palet te verkennen.
Dan kun je als bestuurder beter meekomen. En verder moet
je alles opnieuw uitvinden, en bedenken wat je zelf wilt.’
Wat hij wil, en rijk en provincie met hem, werd gaandeweg
steeds duidelijker: ‘Geleidelijk steeds meer van het terrein
openstellen. Stukje bij beetje ontwikkelen en in gebruik
nemen. Letterlijk hekken verplaatsen.‘

| H O O F D S T U K 1 | NETWERKEN |
DOK ARCHITECTEN EN NEY & PARTNERS WINNAAR
GOUDEN A.A.P. 2012
Op 14 mei werd voor de vijfde keer de GOUDEN A.A.P. 2012 uitgereikt. 
De Gouden A.A.P. is de Amsterdamse Architectuur Prijs, die door het
Amsterdamse architectuurcentrum ARCAM in 2008 is ingesteld en wordt
toegekend aan de architect en de opdrachtgever van een Amsterdams
project. Doel is de stimulering van het publieke gesprek over Amsterdamse
architectuur.
Wat Scheepvaartmuseum in Amsterdam
Waarom een zwaar historisch gebouw kon worden bekroond met een
extreem licht zeil van glas en baleinen, dat tot de verbeelding spreekt door
zijn verfijning en door het vanzelfsprekende vakmanschap dat eruit spreekt
Aan wie Dok architecten en Ney & Partners
Initiatiefnemer ARCAM
Jury Fredie Floré, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Universiteit
Gent; Indira van ‘t Klooster, Architectuur Lokaal en Peter Defesche,
OD 205 architectuur
Foto Ney & Partners
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(ADVERTENTIE)

DE INTERVIEWS
FRISO KRAMER

JOHN HABRAKEN

INDUSTRIEEL VORMGEVER

ARCHITECT

‘De angst voor saaiheid,
maakt de architectuur saai.’

‘Van zitten moet je
niet moe worden.’

Schoonheid

Architectuur Lokaal #82

Architectuur Lokaal #85

HANS LAUMANNS

WIM QUIST

LANDSCHAPSARCHITECT

ARCHITECT

‘Architectuur is geen feest.’

‘Nederlanders zijn niet geschikt
voor collectiviteit.’

Architectuur Lokaal #86
6

Architectuur Lokaal #87
Architectuur Lokaal #86

Kijk op www.arch-lokaal.nl voor alle interviews
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In 2012 registreerde en toetste het Steunpunt 298 procedures voor
aanbesteding van architectuuropdrachten en voor ontwerpwedstrijden (184 in 2011).
Daarvan waren er 213 aanbestedingsprocedures (162 in 2011):
104 aanbestedingen voor architectendiensten (88 in 2011) en
109 aanbestedingen voor geïntegreerde contracten (74 in 2011).
Er was 326 keer overleg over de opdrachten (390 in 2011):
168 keer met opdrachtgevers, adviseurs en andere relevante betrokkenen (315 in 2011)
en 358 keer met architecten (200 in 2011).
De website www.ontwerpwedstrijden.nl met de digitale handleiding KOMPAS
telde 69.267 bezoeken (47.479 in 2011).
ofwel 189 bezoeken per dag (130 in 2011).
Het Steunpunt stuurde 94 aanbevelingsbrieven
ter verbetering van de procedures (77 in 2011).
Op verzoek is er bij 10 bijeenkomsten informatie en voorlichting gegeven
over architectenselecties.
Aan 3 (wetenschappelijke) onderzoeken werd een bijdrage geleverd.
Eind november ging de digitale handleiding KOMPAS light Prijsvragen incl.
Open Oproep online bij de 4e EU Aanbestedingendag van Architectuur Lokaal.
Daarbij werd de statistiekmodule SESAM gepresenteerd.
Afgesproken is dat in het kader van de Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp AAARO
in 2013-2016 een KOMPAS light Ontwikkelcompetities
en een KOMPAS light Design Build contracten wordt gemaakt.
De statistische gegevens over 2012 werden in 4 kwartaalberichten openbaar gemaakt
en verspreid onder 10.000 geïnteresseerden.
Het Steunpunt continueerde de internationale kennispool
Nederland Vlaanderen Duitsland om het aanbesteden in Europa af te stemmen
en breidde de pool uit naar Groot Brittannië.
Architectuur Lokaal deed het Steunpuntwerk in 2012 met 3 medewerkers en - op advies van
de Rijksbouwmeester - met bijdragen van de ministeries van OCW, IenM en EZ.
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WOENSELWESTWEDSTRIJD, TRUDO, FUSIOON ARCHITECTS (2012)

werkt samen met de Rijksbouw
meester, de VNG, kenniscentra en
koepelorganisaties van opdracht
gevers, inkopers, ontwerpers,
bouwmanagementadviseurs,
bouwers en ontwikkelaars aan
verlicht Nederlands opdracht
geverschap, een gezonde bouw
cultuur en een hoog waardige
inrichting en vormgeving van de
openbare ruimte.

QUEST ENERGETIC CITY 2050, ALLIANDER EN
GEMEENTE ARNHEM, TEAM INNERGY (2012)

SPORTCOMPLEX STRIJP,
GEMEENTE EINDHOVEN,
LIAG ARCHITECTEN EN
BOUWADVISEURS (2009)

EUROJUST, RIJKSGEBOUWENDIENST,
MECANOO ARCHITECTEN ROYAL
HASKONING DS LANDSCHAPSARCHITECTEN (2012)

OOGBRUG, OOGZIEKENHUIS EN KONINKLIJKE VISIO,
BUREAU MENS ALS MAAT (2009)

“Architectuur Lokaal heeft een zeer waardevolle
bijdrage geleverd. Als procesbegeleider, maar ook
als criticus en sparringpartner tijdens het opstellen
van de wedstrijddocumenten, ontwerpbeoordelingen
en verschillende communicatiemomenten.”
Kees Sol, Oogziekenhuis

ontwerpwedstrijden.nl
Het Steunpunt helpt opdrachtgevers bij
het organiseren van ontwerpwedstrijden
en aanbestedingen van architectuur
opdrachten. Het Steunpunt is onaf
hankelijk en werkt niet commercieel.
Juist daardoor kan het een belangrijke
bijdrage leveren aan de professionali
sering van het opdrachtgeverschap.
Het Steunpunt maakt zich sterk voor
effectieve selectieprocedures die
opdrachtgevers in staat stellen hun
ambities te realiseren, de kosten zo laag
mogelijk houden en kansen bieden voor
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mededinging voor alle ontwerpers.

biedt gratis
geeft
gevraagd
hulpen
aan
ongevraagd
advies en helpt u praktische en
opdrachtgevers
slimme
keuzes tebijmaken.
de organisatie
Zo kunt en
u selectieprocedures eenvoudiger
inrichting
en
effectiever
van prijsvragen
maken en deenkosten
beperken.
aanbestedingen van architectuur,
helpt om slimme

“Vanuit mijn eigen archief heb ik de markt
verkend en heb ik informatie ingewonnen
bij het Steunpunt van Architectuur Lokaal
over de aanpak: wat ga je vragen?”
Marco Michelotti, Tenderplan

“Aanbesteden met KOMPAS
light is appeltje eitje!
KOMPAS geeft gemeenten
en andere aanbestedende
diensten een handige tool in
handen om een aanbestedingsprocedure voor architectendiensten in gang te zetten.”

keuzes te maken en geeft gevraagd

Annemarie Jorritsma, VNG

SCHOUWBURG DE KAMPANJE, ZEESTAD, VAN DONGEN-KOSCHUCH (2011)

WARMTEBUFFERTANK AVR, AVR, FILLIÉ VERHOEVEN ARCHITECTEN (2012)

biedt de mogelijkheid om uw ontwerp 
opdracht of prijsvraag aan te kondigen
op ontwerpwedstrijden.nl. Deze site is
de meest toegankelijke portal voor
aanbestedingen van architectuur
opdrachten in Nederland.* De site
bevat honderden procedures en wordt
50.000 keer per jaar bezocht.
* Onderzoek Siemens i.o.v. Europese Commissie
(2010)

“We kondigen alle kleine en middelgrote
opdrachten aan op de site van het Steunpunt.”
Léon Wielaard, gemeente Rotterdam
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“Voor het opstellen van
de selectieleidraad bleek
KOMPAS light een goed
handvat. De toelichtingen
en aanbevelingen waren
erg nuttig.”
Martijn van Kampen, Jan Teunis
Hartgers, gemeente Apeldoorn

HERONTWIKKELING
LOCATIE AAN DE ARUBA,
GEMEENTE APELDOORN,
COURAGE ARCHITECTEN EN
MIES ARCHITECTUUR (2010)

“Dit boek is wat mij betreft
verplichte kost voor zowel de
inkopers als de marktpartijen,
en dan zeker niet beperkt tot
de wereld van de architectuur.
Er valt voor iedereen wat van
te leren: er is ontzettend veel
mogelijk in een professioneel
uitgevoerde aanbesteding.
En het kan nog leuk zijn ook!”
(Hub Keulen, NEVI)

RENOVATIE STADHUIS
ASSEN, GEMEENTE ASSEN,
DE ZWARTE HOND (2012)

Best practices architectenselectie

Zo kan het ook!
s t eu n p u n t

a r c h i te c tuur o p d r ach t en
o n tw e r pw e d s tr ijd en

verzamelt en ontsluit voorbeeldige
selectieprocedures die als inspiratiebron
kunnen dienen voor andere opdrachtgevers.

BESLOTEN ONTWIKKELCOMPETITIE
MOOI GOEDKOOP WONEN JABIKSWOUDE,
DE ZUIDLANDEN, GEMEENTE LEEUWARDEN,
BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA MET
TWA ARCHITECTEN (2011)

RENOVATIE EN NIEUWBOUW VMBO
DAAF GELUKSCHOOL, DUNAMARE
ONDERWIJSGROEP, KONING ELLIS
ARCHITECTEN (2009)

helpt op verzoek van opdrachtgevers
bij de voorbereiding en uitvoering
van prijsvragen.

DROOMSCHOOL,
STICHTING
MECANOO ARCHITECTEN (2010)
“Het Steunpunt
heeftLEUKE
heleSCHOLEN,
goede adviezen

gegeven voor het wedstrijdreglement!
Daarmee hebben ze sterk bijgedragen aan
het soepel laten verlopen van de wedstrijd!”
(Doede Jaarsma, adviseur)
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NIEUWBOUW HUISVESTING KWR NIEUWEGEIN, KWR WATER RECYCLE INSTITUTE, CEPEZED (2011)

biedt maximale transparantie in de praktijk van
aanbestedingen en prijsvragen met de digitale tool
SESAM. Wilt u weten welke collegaopdrachtgevers
eerder een renovatie van het stadhuis of een duurzame
brede school aanbesteed hebben? Of wilt u weten welke
opdrachten uw architect eerder heeft uitgevoerd?
SESAM beantwoordt al uw vragen en is te vinden op
ontwerpwedstrijden.nl.

“We hebben gebruik gemaakt van KOMPAS
light en goed geluisterd naar de discussie
rondom KOMPAS light. Kwaliteit was voor
ons het allerbelangrijkste.”
Ton Hertog, gemeente Koggenland

“KOMPAS light is een
prachtinstrument.”
Monika Chao, Instituut
voor Bouwrecht

YOU TUBE, KOMPAS LIGHT

reikt KOMPAS light aan, het digitale
systeem waarmee u eenvoudig een
goede aanbesteding of prijsvraag kunt
opzetten. KOMPAS light brengt de
juridische regels terug tot een over
zichtelijk geheel, in normale mensen
taal, zodat u zich kunt concentreren
waar het echt om gaat: het kiezen van
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de beste ontwerper of het beste plan.

NIEUWBOUW OPENBARE SCHOLENGEMEENSCHAP SCHRAVENLANT,
OSG SCHRAVENLANT, LIAG ARCHITECTEN EN BOUWADVISEURS (2010)

NATUURACTIVITEITENCENTRUM OOSTVAARDERSLAND, STAATSBOSBEHEER,
OLAF GIPSER ARCHITECTEN ISM VISTA LANDSCAPE AND URBAN DESIGN EN
ARUP NETHERLANDS (2010)
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Debat 3e EU Aanbestedingendag o.l.v. Wouter Vanstiphout.

Het nieuwe opdrachtgeven

Instrumenten en scenario’s voor vooruitstrevende
opdrachtgevers en ontwerpers
Foto Maarten van Schaik

Er zijn grote veranderingen gaande in de manier waarop Nederland wordt ingericht en bij
de partijen die daartoe het initiatief nemen. Alle partijen zijn op zoek naar mogelijkheden
om ideeën te genereren en de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. Om hen daarbij te
helpen ontwikkelde Architectuur Lokaal nieuwe instrumenten in samenspraak met vooruitstrevende opdrachtgevers en ontwerpers. Bij Het Nieuwe Opdrachtgeven gaat het om het
belang van ideeënontwikkeling en directe aansluiting daarvan op de praktijk.
Met de 4e EU Aanbestedingendag zette Architectuur Lokaal de acties voor het stimuleren
van een prijsvraagcultuur in Nederland door. Het Steunpunt Architectuuropdrachten &
Ontwerpwedstrijden introduceerde twee nieuwe instrumenten:
KOMPAS light bij Prijsvragen
Een nieuwe digitale handleiding voor het uitschrijven van (Europese) prijsvragen.
Dit KOMPAS bevat modellen voor de Traditionele Prijsvraag, de Nederlandse Open
Oproep en de ‘Franse Prijsvraag’.

22 NOVEMBER 2012 SCHIEBLOCK ROTTERDAM

Kijk voor alle informatie op
www.ontwerpwedstrijden.nl

SESAM
een bijzonder, innovatief digitaal systeem waarmee de database van het Steunpunt, en
daarmee de informatie over alle (Europese) aanbestedingen en prijsvragen voor architectuur
in Nederland sinds 2005, volledig wordt ontsloten. Gebruikers van SESAM kunnen vragen
stellen aan de database, hun eigen statistieken maken en de gegevens gebruiken als bron
voor ontwerpend onderzoek, nieuwe opgaven en management.

Bouwen op ambitie 29

| STEUNPUNT

A R C H I T E C T U U R O P D R AC H T E N

|

Felix Rottenberg, voorzitter Architectuur Lokaal, ondertekent het Manifest Beter Aanbesteden

Debat 4e EU Aanbestedingendag, Schieblock, Rotterdam
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Kees Sol, directeur Oogziekenhuis Rotterdam, over de Oogbrug, de
prijsvraag voor een luchtbrug voor het Oogziekenhuis
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Aanbestedingstrends: minder scholenbouw, meer hergebruik
Aanbestedingen architectuuropdrachten 2012

Procedures in 2012

250
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 Meer aanbestedingen van architectuuropdrachten t.o.v. voorgaand jaar
(212 tegenover 159 procedures).
 Prijsvragen (59) rukken op
(+74% t.o.v. 2011).
 Geen duidelijke voorkeur voor traditioneel of geïntegreerd aanbesteden.
 Percentage aanbestedingen zonder
voorselectie groeit helaas
(21% tegenover 15% in 2011).

2012

Aanbestedingen

 In 2012 zijn geïntegreerde opdrachten dominant (verschil met traditioneel minimaal).
 Engineer and construct groeit fors in 2012
(beperkt zichtbaar in statistieken Steunpunt).
 Design build (DB) wordt vooral gebruikt voor
infrastructuur (46%) en onderwijs- en onderzoeksgebouwen (23%).
 Gemeenten kiezen vooral voor traditionele
aanbestedingen (55%) en design build (21%).
 13% van de gemeentelijke opdrachten betreft
DBFMO. Bijna de helft is stopgezet of mislukt.

D
DB
DBM
DBF
DBFM
DBFMO

Nieuw- of verbouw?

100%
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Nieuwbouw (dienst)
Bestaand gebouw (dienst)
Nieuwbouw (werk)
Bestaande gebouw (werk)

32 Bouwen op ambitie

2012

 Beleidsmatige aandacht voor
hergebruik is duidelijk terug te
vinden in aanbestedingen.
 Bij architectendiensten zet de
geleidelijke overgang van nieuwbouw naar renovatie en/of uitbreiding fors door.
 Ook bij de werken is deze omschakeling duidelijk waarneembaar.
 De motieven voor hergebruik
lijken vooral economisch van
aard.
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(Ho huisvesting overheid; O&O onderwijs en onderzoek; C&M cultuur en maatschappij; V&V verkeer en vervoer; Or
openbare ruimte en landschap; S&O sport en ontspanning; W&G woningbouw en gebieds- en locatieontwikkeling; Ov
overig)

Dominante opgaven

 Traditionele opdrachten (groene grafiek) hebben vooral betrekking op overheidshuisvesting
en gebouwen voor onderwijs, onderzoek, cultuur en maatschappij.
 Geïntegreerde opdrachten (rode grafiek) hebben vooral betrekking op woningbouw en locatieontwikkeling, infrastructuur en gebouwen voor sport en ontspanning.
 Aandeel scholenbouw neemt af (21% van de aanbestedingen tegenover 33% in 2011).
Overig
Onderwijs
Gemeente
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Opdrachtgevers

 De gemeenten zijn in 2012 verreweg de belangrijkste aanbesteders, op afstand gevolgd door
onderwijsinstellingen, provincies en de rijksoverheid.
 50% van de gemeenten heeft ervaring met het openbaar (EU of NL) aanbesteden van architectuuropdrachten. De groei wordt mede veroorzaakt door gemeentelijke herindelingen.
 Opdrachtgeverschap provincies is fors toegenomen in 2012 (+240% ten opzichte van 2011).

0,55 adviseurs traditioneel

Diversiteit opdrachtnemers en adviseurs

1,24



0,70

ruimtelijke ontwerpers





adviseurs geïntegreerd


Diversiteit onder opdrachtnemers neemt toe
door combinatievorming, percelen en raamcontracten.
Diversiteitsratio (aantal opdrachtnemers/aantal gegunde opdrachten) bedraagt
1,24 bij de ontwerpers.
Er zijn te weinig geïntegreerde opdrachten uit
2012 gegund om zinnige uitspraken te doen
over diversiteit .
Onder de adviseurs is minder diversiteit en
zijn duidelijk marktleiders aan te wijzen.

nu online:
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Karel Sant, directeur huisvesting facilitair inkoop bij Philadelphia Zorg

Looproutes, signaal
kleuren en veilige kranen
Ontwikkelaar Karel Sant is sinds enkele jaren directeur huisvesting facilitair inkoop bij Philadelphia Zorg. Daar zoekt hij samen met ontwerpers naar nieuwe scenario’s in de zorg. In 2012 zocht hij
inspiratie bij een Olifantenkooi over zorghuisvestingscenario’s. Samen met collega Gineke Kraa,
projectontwikkelaar, blikt hij terug. ‘Een verfrissende ervaring.’
Tekst Carien Overdijk | Foto Mark Horn

‘E

in-betweensysteem te organiseren, waarin jonge architecten
en technisch plan van eisen, dat was altijd ons
en ontwikkelaars bijeen zouden komen. Het lukte niet.
houvast’, vertelt Gineke Kraa. Ze is project
De architecten kwamen wel, maar de vastgoedonder
ontwikkelaar voor de regio Noordwest bij Philadelphia,
nemingen hielden hun jonge
een landelijke zorgorganisatie
aanwas liever binnen. Het was
voor mensen met een verstandelijke beperking. Het merendeel
‘De architecten waren verbaasd gebiedsontwikkelaar Lars Mosman (Heijmans en Proper-Stok)
van Philadelphia’s woonlocaties,
dat het personeel
die Sant op De Olifantenkooi
huur en koop, bestaat uit huizen
a

ttendeerde, het platform dat hij
of units voor groepen van 16 tot
na de renovatie tevreden was.’
zocht. Vanaf dat moment zet
24 personen. ‘Zo’n plan van eisen
Sant zich in om samen met
gaat van het aantal vierkante
Architectuur Lokaal de beroepsgroepen op bepaalde
meters per woning tot de veiligheidseisen voor ramen en
thema’s te verenigen. ‘We organiseerden een ronde over
warmwaterkranen’, vervolgt Kraa. ‘Er zijn specificaties
krimpgebieden, over kantorenleegstand enzovoort.
genormeerd voor elke zwaarte en soort handicap.’
Het enthousiasme van de deelnemers was groot.’ De OlifantenAls ontwikkelaar voor nieuwbouw schakelde Philadelphia
kooi was aanvankelijk een beetje zijn hobby. ‘Ik deed het
meestal een corporatie in, of een corporatie kwam zelf met
ernaast. Maar toen ik tweeënhalf jaar geleden bij Philadelphia
een plan. ‘En dat lieten we volgens die technische eisen
kwam, wilde ik het concept ook benutten voor zorgvastgoed.’
uitwerken.’ En dan rolde er dus altijd een soort standaardSant was aangetreden na een sanering. Een investerings
zorgwoning uit, waar de bewoners én Philadelphia voor
fiasco had Philadelphia in 2008 op de rand van een
tientallen jaren aan vast zaten. Zo ging het vóór De Olifantenfaillissement gebracht. ‘Na de sanering brak een pioniers
kooi over de zorg, en voordat Philadelphia een strategie had
fase aan. We zijn zakelijker geworden, maar we willen ook
uitgezet waarin het, mede onder druk van de bezuinigingen
meer doelgroepgericht werken.’ Collega Gineke Kraa citeert
in de AWBZ, gaat om de zelfredzaamheid van cliënten.
een belangrijke nieuwe beleidslijn: ‘De cliënt staat centraal.
Karel Sant, directeur huisvesting bij Philadelphia,
Daar hadden we voor het thema huisvesting eerst een interne
en ontwikkelaar Kraa vertellen graag over hun ervaring
masterclass over. De schellen vielen van mijn ogen. Opeens
met De Olifantenkooi. De hamvraag is: waarom zou je als
zag ik hoe we als ontwikkelaars waren vastgeroest. Als een
ontwikkelaar tijd steken in zo’n redelijk vrijblijvende
locatie werd opgeleverd voor vier verschillende groepen,
oefening met ontwerpers? Voor Sant is dat eigenlijk allang
dan was alles in principe hetzelfde: standaard kamers,
geen vraag meer. Jaren geleden al, toen hij als directeur
steriele gangen.’ Dat is bijna altijd een mismatch, weet ze
wonen bij Ballast Nedam jonge ontwikkelaars onder zijn
nu. Immobiele gehandicapten hebben weinig aan een
hoede had, was hij eens bij een discussie in het NAi.
groot standaardoppervlak, slechtzienden verliezen eerder
De architecten daar klaagden, zoals gewoonlijk, over
hun zelfredzaamheid zonder signaalkleuren. ‘En voor
projectontwikkelaars. ‘Ik bleek daar de enige project
dementerenden is een lange rechte gang met glaswanden
ontwikkelaar, en ik realiseerde me dat projectontwikkeop de uiteinden verwarrend. Ze denken dat ze aan het einde
laars net zo op architecten kankerden. Ik heb gezegd:
naar buiten kunnen.’ Sommige dementerenden lopen
jullie kennen elkaar niet, maar jullie hebben dezelfde
bovendien graag rondjes, zo is gebleken. ‘Of neem een
ambitie!’ Daarna spande hij zich in om wat hij noemt een
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r ecent gebouwde locatie voor intensieve zorg’, vult Sant
aan. ‘Die blijkt verdeeld over drie verdiepingen. Helemaal
niet handig natuurlijk, dat vereist meer personeel.
Dat soort fouten willen we in de toekomst voorkomen door
het ontwerpproces te kantelen. Van volgend en technisch
naar vragend en creatief.’
In mei 2012 trof een twintigtal ontwerpers en
ontwikkelaars elkaar daarom voor een Olifantenkooi over
zorgwoningen. De opdracht was: kan het ook anders?
Tot dan toe kende het zorgvastgoed twee architectonische
concepten, zo legde Sant zijn gemengde gehoor voor.
‘Grootschalig en kleinschalig. Variaties op het thema zijn
hooguit: groepswonen, villa in het bos, buurtje in de stad
en zelfstandige woningen binnen een complex.’ Sant gaf de
basisvoorlichting. In de vervolgsessies moest Kraa, als
enige deelnemer uit de zorgsector, veel informatie geven.
‘Het bleek dat de architecten van alles over onze cliënten
wilden weten. Hoe wonen die mensen nu, hoe leven ze?
Mijn indruk was altijd dat architecten primair hun eígen
beeld wilden inbrengen. Ok, er moest een lift in en nog wat
dingen, maar verder was het hún ontwerp. Niet dus.’
Ook een werkbezoek aan een recent gerenoveerd
Philadelphia-huis in Amsterdam was een eye-opener. ‘
De architecten waren verbaasd dat het personeel na de
renovatie tevreden was. Zíj hadden juist kritiek: er was te
weinig daglicht, de looproutes waren onduidelijk, de
kamerindeling kon beter. Ze kwamen met het idee de cliënt
en diens omgeving in het ontwerp- en inrichtingsproces te
betrekken.’
De Olifantenkooi splitste zich tenslotte in drie
deelgroepen, om te werken aan een buurt-inbedding van
zorgwoningen, aan een procesmodel voor cliëntgerichte
huisvesting en aan een vorm van collectief opdrachtgeverschap met de zorgcliënten zelf. ‘Zodat iemand niet achteraf
hemel en aarde hoeft te bewegen om een klusschuurtje te
krijgen’, verduidelijkt Kraa, die deelnam in de laatst
genoemde groep. ‘Het was een verfrissende ervaring.
Alles wat normaal moeizaam gaat, ging in De Olifanten-
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kooi veel sneller. De architecten kwamen met de wildste
ideeën, de mensen uit de bouw en van de corporaties konden direct kritisch reageren als iets bijvoorbeeld door wetgeving onmogelijk was.’ Hoewel een Olifantenkooi niet bedoeld is als ontwerpatelier en de vraagstelling daarom
altijd algemeen blijft, waren de resultaten van de sessies
over zorgwoningen verrassend concreet. Naast een (ook
financieel doorgerekend) ontwerpmodel voor een casco dat
zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde een grote
flexibiliteit biedt, ligt er nu een huisvestingsvoorstel
volgens een franchiseformule, opgesplitst naar wonen,
dagbesteding en interactie met de buurt. Ook is er een
model opgezet voor een nieuw planproces, waarin een
zorgaanbieder niet alleen de cliënt betrekt, maar ook diens
persoonlijke relaties en omwonenden.
Sant is alweer een stap verder. Hij heeft een
architect en een ontwikkelaar voor één dag per week aangetrokken om een concept center te vormen voor Philadelphia.
Kraa sprak de architect toevallig net over een toekomstig
pand. ‘De locatiemanager wil daar een videosysteem, zodat
hij in zijn kantoortje kan blijven zitten. Maar dat tast de
privacy van de bewoners aan. Onze architect zei: misschien
kan ik het zo tekenen dat er geen camera nodig is.’ Karel
Sant blijft Olifantenkooien organiseren met Architectuur
Lokaal. ‘Ik denk voor onszelf allereerst aan het onderwerp
buurtopbouw. Maar ik wil ook breder blijven denken.
Ontwikkelaars zijn nu bijna depressief, terwijl er zoveel in
beweging is. Architecten zijn bereid risico’s te dragen, zelf
zijn we ook met nieuwe financieringsmodellen bezig.
Laten we vooral niet terugvallen op goedkope serie- of
catalogusbouw. In de jaren zestig zijn we industrieel gaan
bouwen, honderdtwintigduizend woningen per jaar. Nou,
we weten precies waar die staan. In de calculatiefase waren
ze goedkoop, maar kijk nu eens? De kosten van een
architect zijn hooguit twee procent van je investeringen.
Als je daarop bespaart, verlies je dan uiteindelijk niet veel
meer?’

| HERBESTEMMEN |

HERBESTEMMING
MONUMENTALE
GEVANGENISSEN

HOORN

DEN BOSCH

Voor de rijksdiensten, betrokken bij de toekomst van (herbestemming van) justitiële
complexen, werkte Architectuur Lokaal
mee aan een tweedaagse excursie met de
Rijksgebouwendienst en Atelier Rijksbouwmeester: van Amsterdam (De Balie), via
Hoorn (Oostereiland), Den Bosch (Spinhuiswalcomplex), Roermond (Arresthuis) en
Arnhem (koepelgevangenis P.I. De Berg)
naar Utrecht (P.I. Het Sticht).
ROERMOND

Bouwen op ambitie 37

| INTERVIEW |

38 Bouwen op ambitie

| INTERVIEW |

Concrete

Geen architectenbureau
in traditionele zin
Concrete is Architect van het Jaar 2012. Het bureau kreeg die prijs omdat het met zijn manier van
werken de grenzen van het vak oprekt, nieuwe verdienmodellen vindt en bovendien spectaculaire
gebouwen realiseert. Op dit moment wordt er (naast veel ander werk overigens) aan 12 hotelprojecten
gewerkt, waarvan er zeven citizenM hotels zijn. De komende twee jaar wordt gestart met het ontwerp
van ca. 20 nieuwe citizenM hotels. Gemeenten en woningcorporaties behoren echter zelden tot hun
opdrachtgevers. ‘Wij gedijen in kleine ondernemende organisaties met opdrachtgevers die niet
bang zijn.’
Tekst Indira van ’t Klooster | Foto Mark Horn

kleine organisaties met opdrachtgevers die niet bang zijn.
Vorig jaar verhuisde het bureau Concrete naar de
Enkele jaren geleden hebben we met een hele grote winkelAmsterdamse Wallen. In een 18e eeuws pand werken nu 
keten verregaande gesprekken gevoerd. Onze gesprekspart40 architecten, interieurontwerpers en visual marketeers
ner wilde echt heel graag, maar na een aantal weken bleek
aan projecten over de hele wereld. Onderhanden werk is
dat hij het niet voor elkaar kreeg binnen de organisatie.
bijvoorbeeld een hotel van 380 kamers in Bombay en een
Het bleek een te grote verandering, de mensen onder hem
hotel op Times Square in New York. Geplande oplevering:
vonden het te eng.’ Niet vaak gemeenten en woning
eind 2013.
corporaties dus, of het moet het eigenzinnige REM-eiland
Maar zo vanzelfsprekend is dit alles niet. De doorzijn dat ze verbouwden in opdracht van woningcorporatie
braak van het bureau kwam in 2002 met de herinrichting
De Key. Maar in New York lukt
van een apotheek in Amsterdam.
het dan weer wel. Daar
Het spectaculaire en ongebruikeontwikkelt Concrete in opdracht
lijke interieur, zeker voor een
‘We vinden architectuur
van een ondernemende woningapotheek, trok internationale
soms minder belangrijk.’
ontwikkelaar een concept voor
aandacht. Al snel volgden opeen nieuw betaalbaar woningdrachten vanuit de horeca. Waarbouwconcept 1.
om voelen juist ondernemers
zich zo thuis bij Concrete? ‘We maken hele persoonlijke
De opdrachtgever sliep een nachtje in hun vernieuwende
dingen, zij verkopen producten, ze zijn gewend zich te
hotelconcept citizenM en was overtuigd. citizenM is opgeonderscheiden en ze hebben een duidelijke visie op hun
bouwd vanuit het interieur, de beleving van de hotelkamer
product. Die visie vertalen wij in een gebouw of interieur.
en de lobby. Elke unit is hetzelfde, een stapeling van die
Zo worden ook hun gebouwen echt iets van hun zelf’, aldus
units maakt het hotel. Sinds citizenM in Amsterdam werd
Erikjan Vermeulen, een van de drie partners van Concrete.
opgeleverd, waaierde het concept uit naar Glasgow en
‘Het ontwerp voor die apotheek in de Linnaeusstraat kwam
Londen. Ook het woningbouwconcept begint bij de kleinste
voort uit de wens van de apotheker om niet te discrimineren
eenheid, het appartement, en wordt van daaruit vermenigtussen synthetische producten en homeopathische middelen.
vuldigd en gestapeld.
Dat is haar missie. Zo gaan gebouw en een logo steeds meer
Net als bij het hotelconcept is het ook hier: plugoverlappen. Voor ondernemers is het belangrijk om een toand-play. Vermeulen: ‘Het zijn compacte, ruimtelijk slim
taalverhaal te vertellen.’
ingerichte appartementen met een optimaal gebruiks
De kracht van de ontwerpen van Concrete zit dan
gemak. Verlichting en een volledig uitgeruste keuken en
ook in haar vermogen om met het gebouw een driedimensidergelijke zijn al geregeld. Zo zit er geen gas in de woninonaal visitekaartje af te geven. Zo is het gebouw meteen ongen, kun je indien gewenst meubilair huren en is alles te
derdeel van de bedrijfsidentiteit. ‘Voor het werk dat opbedienen via een app. Ook hier zoeken we functies voor het
drachtgevers van ons vragen is een grote mate van lef, visie
collectieve deel, de entree, zoals een café of een bakker.’
en beslissingsbevoegdheid noodzakelijk. Wij gedijen in
Dat is niet alleen interessant voor de reguliere woningmarkt,
Foto: v.l.n.r. Erikjan Vermeulen, Rob Wagemans en Lisa Hassanzadeh
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maar ook voor de shortstay-markt. ‘Het past ook bij de huidige
tijdgeest. Mensen hebben altijd behoefte aan gratis wifi en
een tafel voor een laptop. Werk en privé lopen in elkaar
over. Je moet ruimten creëren waarin je dat faciliteert.
Dat je niet in een vreemd land met de plaatselijke KPN de
strijd aan moet gaan. En dat alles in de naar Amerikaanse
normen lage prijscategorie van 1200 tot 1500 dollar per
maand. Dit is wat huurders willen horen!’ Het zou voor de
Nederlandse markt ook een goed idee zijn, denkt hij.
Starters kunnen bijna nergens terecht. Het gat tussen sociale
huur en de vrije sector is veel te groot, Maar dan moet er
nog wel het een en ander veranderen. ‘Huurcontracten in
dit concept zijn oneindig flexibel. In Nederland zijn huurders wel heel goed beschermd; dat belemmert allerlei
ontwikkelingen, omdat de angst bestaat dat huurders niet
meer vertrekken.’
Architectuur, interieur en design liggen niet ver
uit elkaar in de projecten van Concrete. Vaak zijn de
interieurs het belangrijkst. Bij het woonconcept en citizenM
is de architectuur zelfs tamelijk ondergeschikt: een sobere
stapeling van units. Kan dat nou niet beter? ‘We vinden
architectuur soms minder belangrijk. Het allerbelangrijkste
in een hotel is dat je een supergoed bed hebt, en daarna de
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beleving van de lobby. Dus daar zijn we mee begonnen.
Dat geldt ook voor het woonconcept.’ Niet verwonderlijk
dus dat Concrete het tekenwerk van architectuur uitbesteedt
en de interieurs zelf uitwerkt. ‘Er zijn veel bureaus die
productiewerk zoals bestektekeningen kunnen doen, maar
met betrekking tot het interieur is dat lastiger. Details in
het interieur vinden we veel belangrijker dan bijvoorbeeld
een kozijn in een gebouw. Er zijn maar weinig bureaus die
bijvoorbeeld een bar, tafels of een sfeervol verlichtingsplan
goed kunnen detailleren, dus dat doen we liever zelf.’
Een praktisch aspect, zeker in het buitenland, is dat lokale
bureaus beter bekend zijn met de regelgeving ter plaatse. Iets
waar je bij interieur vanzelfsprekend minder last van hebt.
Maar ook de opdrachtgevers van Concrete geven
hun geld niet zomaar uit en stappen niet in elk een avontuur.
Via een zorgvuldig proces van prototypes en testcomplexen
wordt een concept al doende verbeterd en verfijnd. Zo deden
ze dat bij citizenM en nu ook weer bij het woonconcept.
Het is onderdeel van de bedrijfsvisie van Concrete.
‘We hebben een aandeel in het concept en soms een
partnership, zodat we in lengte van dagen met elkaar
blijven praten en blijven leren. Daar participeren we soms ook
financieel in. Nu zijn we nog aan het investeren, dus nu kost

CONCRETE WINT DE ARCHITECT VAN HET JAAR PRIJS 2012
Op 5 december werd voor de zesde keer de ARCHITECT VAN HET JAAR PRIJS 2012
uitgereikt. Nederlandse architecten konden voor het eerst kandidaten nomineren
voor de Architect van het Jaar. Naast deze overall prijs werden ook prijzen in de
categorie Small (bureaus met minder dan 15 medewerkers) en Large (bureaus met
meer dan 15 medewerkers) toegekend. De categorie Small ging naar ZUS (Zones
Urbaines Sensibles) vanwege de onverschrokken wijze waarop dit bureau actuele
maatschappelijke thema’s tot ontwerpvraagstuk maakt. Winnaar in de categorie
Large was Cepezed vanwege het vermogen zich gedurende zijn lange loopbaan
steeds te vernieuwen en nieuwe markten aan te boren.
Waarom om architecten die binnen hun vakgebied vernieuwend zijn te onder
scheiden. Kwaliteit en aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden zijn
belangrijke selectiecriteria
Aan wie Concrete, voor hun overall vernieuwende aanpak die
zowel het vak van de architect vernieuwt, een solide verdienmodel kent en stilistisch
onderscheidend is
Prijs € 5.000
Initiatiefnemer Kees van der Hoeven, ArchitectenWerk
Jury Rudy Stroink, TCN (voorzitter); Saskia van Bohemen, TCN;
Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal; André Kempe, Atelier Kempe Thill
(Architect van het Jaar 2011) en Kees van der Hoeven, ArchitectenWerk (secretaris)
Foto’s René van den Burg

het geld, maar het is de bedoeling dat het op termijn geld
oplevert. Als aandeelhouders van de Creative Board van dit
soort projecten bespreken we met de opdrachtgevers
maandelijks de dingen die verbeterd kunnen worden in het
concept.’
Dat alles leverde hen de titel Architect van het Jaar
2012 op, iets waar ze nog steeds verbaasd over zijn. ‘Wij zijn
geen architectenbureau in traditionele zin, kijk eens naar
al die bureaus die ook in deze tijd nog prachtige gebouwen
neerzetten. Maar misschien dachten we gewoon zelf wel te
bekrompen, ha! We hadden zelf niet het idee dat we al zo
opvallend in de categorie architectuur vielen.’

Bouwen op ambitie 41

|| HOOPODFRDAC
S THUTKG E
1 V| ENETWERKEN
RSPRIJS | |
NEDERLANDS INSTITUUT VOOR
ECOLOGIE (NIOO-KNAW) WINT
GOUDEN PIRAMIDE 2012
Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap de
GOUDEN PIRAMIDE 2012 is een initiatief van de
ministeries die betrokken zijn bij het architectuurbeleid
van het rijk. Architectuur Lokaal werkt al jaren nauw
samen met de uitschrijver van deze prijs.
Zo stelt zij in overleg de jury samen, faciliteert de
jurering en organiseert de excursie naar genomineerde
projecten.
Wat Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
in Wageningen
Waarom een nieuwbouwproject waarin ecologische
uitgangspunten in praktijk zijn gebracht
Aan wie Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) in Wageningen
Prijs € 50.000 en een architectuurplaquette naar
ontwerp van Studio Bau Winkel, Rotterdam
Initiatiefnemer Ministeries van IenM, BZK, OCW en EZ
Jury Frits van Dongen, Rijksbouwmeester (voorzitter);
Michiel Schaap, Amvest; Milène Junius, wethouder
gemeente Delft; Nynke-Rixt Jukema, NRJ Architectuur;
Marlies Rohmer, Architectenbureau Marlies Rohmer;
Jord den Hollander, architect en filmmaker; Michiel
Hulshof, redacteur Vrij Nederland, radiocolumnist bij
BNN; Walter Spangenberg, ABT en Olof Koekebakker
(secretaris)
Foto Luuk Kramer

DMAU EN OPENFABRIC WINNEN PRIJSVRAAG DUURZAME PLAYGROUND
De RICHARD KRAJICEK FOUNDATION (RKF) zorgt sinds 1997
voor de realisatie van playgrounds in de wijken waar de mogelijk
heden voor kinderen om te sporten beperkt zijn. In 2012 werd de
100-ste playground geopend en bestond de Foundation 15 jaar.
De prijsvraag Duurzame Playground is uitgeschreven om dit
moment te vieren en om te blijven innoveren op het gebied van de
inrichting en de vormgeving van de playgrounds, en om een bijdrage
te leveren aan het maatschappelijke debat. De RKF vroeg aan
Architectuur Lokaal de voorbereiding en uitvoering van de openbare
ideeënprijsvraag ter hand te nemen. Architectuur Lokaal stelde in
samenwerking met de uitschrijver het wedstrijdprogramma op,
conform het Kompas bij Prijsvragen.
Wat ontwerp Into the Wild
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Waarom integratie van groen en sport, de combinatie van natuursport en veldsport, het gebruik van duurzame materialen en de
zorgvuldige uitwerking van het ontwerp
Aan wie Dmau (Daryl Mulvihill) en Openfabric (Francesco Garofalo
en Barbara Costantino)
Prijs € 5.000
Initiatiefnemer Richard Krajicek Foundation
Jury Liesbeth van der Pol, Dok architecten (voorzitter); Petra Rutten,
Heijmans/Proper-Stok; Richard Krajicek, Richard Krajicek Foundation;
Boudewijn Poelmann, VriendenLoterij; Césare Peeren, 2012architecten
en Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal (secretaris)
Foto Dmau en Openfabric
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Internationaal
Het belang van internationale samenwerkingen neemt toe, onder meer op Europees niveau
omdat we met dezelfde Europese wetgeving te maken hebben. Architectuur Lokaal heeft
een omvangrijk netwerk met andere landen opgebouwd en is betrokken bij gezamenlijke
activiteiten.

Brussel
Architectuur Lokaal nam op voordracht
van EFAP, het Europese forum voor
Architectuurbeleid, deel aan de begeleidingscommissie van het Reference
Framework for European Sustainable
Cities. Dit zogenoemde RFSC is een
digitaal instrument dat is ontwikkeld
in opdracht van de Europese Commissie.
Het systeem is bedoeld om Europese
steden te helpen hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken.
Deze Nederlandse organisatie NICIS
coördineerde het programma.
Het eindrapport met aanbevelingen
werd in januari aan de Europese
Commissie aangeboden.

Cyprus
Gedurende het halfjaarlijks voorzitterschap van de lidstaten van de Europese
Commissie wordt steeds een bijeenkomst
over architectuurbeleid geprogrammeerd door het EFAP, het Europees
voorzitterschap van de Europese
Commissie. In de tweede helft van
2012 was Cyprus aan de beurt.
Het congres, georganiseerd door het
ministerie van Communicatie, vond
plaats in een zwaar beveiligde om
geving in het Griekse deel van Lefkosia,
zoals de Grieks Cyprioten Nicosia
noemen, met zicht op de grote Turkse
vlag op de heuvels achter de scheiding
tussen het Griekse en Turkse stadsdeel. Die scheiding deed denken aan
de Berlijnse Muur, één toegang waarvoor weliswaar geen paspoort nodig
was, maar toch wel een officieus document. Het thema van de conferentie
luidde Promoting Architectural Q
 uality
in public and privately funded projects.
Architectuur Lokaal zette haar visie op
bouwcultuur uiteen en besprak de 

Europese architectuurorganisaties tesamen bij EFAP, Cyprus

problematiek van het Europees aan
besteden van architectuuropdrachten.
Het ging daarbij vooral om de instrumenten van het Steunpunt Architectuuropdrachten, dat met breed nationaal
draagvlak werkt aan vereenvoudiging
en transparantie. De algemene indruk
was dat niet de Europese wetgeving,
maar de toepassing in de praktijk in de
verschillende landen herkenbare
problemen oplevert. Daarnaast bleek
dat uiteenlopende nationale wetgeving
en het gebrek aan harmonisatie belemmerend te werken voor deelname aan
opdrachten in andere landen.

Schotland
De Schotse regering werkt aan nieuw
architectuurbeleid, de derde nota
sinds 2001. Op 29 mei 2012 presenteerde
de minister van cultuur, Fiona Hyslop,
het consultatiedocument. Zij noemde
het maken van ruimtelijke omgevingen
van hoge kwaliteit voor het creëren van
succesvolle, bloeiende en duurzame
plaatsen en gemeenschappen de
belangrijkste uitdaging voor het nieuwe
beleid. Dat vraagt om goed ontworpen,

groene gebouwen die waar voor hun
geld bieden. Hysop bepleitte het aanpakken van belemmeringen voor
kwaliteitsontwikkeling door middel
van onderwijs, ontwikkeling van
kennis en vaardigheden en belangenbehartiging. In de nota wordt aandacht
gevraagd voor het bouwproces (bij
overheidsopdrachten en regelgeving),
praktijk (samenwerking en onderwijs)
en placemaking (bevordering van
sociale acties). De presentatie van het
consultatiedocument maakte deel uit
van de internationale Design Top 2012
en vond plaats in The Lighthouse, het
instituut voor Design en Architectuur
in Glasgow. Architectuur Lokaal gaf
een overzicht van de beleidsontwikkelingen in Nederland; de Deense stadsarchitect Tina Saaby toonde recente
projecten in Kopenhagen.
De Schotse regering publiceert best
practices op www.scotland.gov.uk; 
de Schotse architectuurnota’s
zijn te vinden op de website van
Architectuur Lokaal.
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