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Vooraf
Aanleiding
Lommerrijk is van oudsher een lokale trekpleister gelegen op een inspirerende en unieke plek
aan de Bergse achterplas in de wijk Hillegersberg welke zich bevindt op steenworp afstand van
het Rotterdamse stadshart. De eigenaar, Exploitatiemaatschappij Lommerrijk, beoogt een herontwikkeling van de locatie. Naast de horecagelegenheid met parkeervoorzieningen bestaat de
locatie uit een landtong in de Bergse Plas die deels bebouwd en ingericht is voor parkeren. Aan
het eind van de landtong is een tennisvereniging gevestigd, op de in de plas gelegen eilandjes
staan zomerhuisjes. Langs de Straatweg staan grote, oude woonhuizen met op diverse plaatsen
nieuwe appartementenblokken. In deze bijzondere omgeving aan het water in het noordelijk
deel van Rotterdam spelen veel verschillende private belangen. Eerdere initiatieven voor de
herontwikkeling van Lommerrijk in deze gevoelige context hebben niet geleid tot een uitvoerbaar plan.
Doel
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk heeft de ideeënprijsvraag namens de eigenaren uitgeschreven met het uiteindelijke doel, te komen te komen tot een voorstel voor een realistische en
haalbare ruimtelijke strategie voor rendabele herontwikkeling van de locatie, die voor alle partijen een meerwaarde oplevert.
Procedure
Exploitatiemaatschappij vroeg Architectuur Lokaal om de prijsvraag te organiseren en daarbij
een bijdrage te leveren aan de opstelling van de procedure. De procedure betreft een Open
Oproep op basis van visie conform KOMPAS light Prijsvragen. Dit is een openbare prijsvraag in
twee rondes. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarbij de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een
onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen die het best beoordeeld worden. De inzenders van de aldus geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor deelname
aan de tweede ronde, waarin zij gevraagd worden hun visie nader uit te werken en aandacht te
besteden aan de financiële onderbouwing van hun voorstel.
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk stelt voor winnaars in de tweede ronde een prijzengeld van
€ 10.000 exclusief de door de uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking. Daarmee wordt de
prijsvraag afgerond. De uitschrijver heeft de intentie om tot een realiseerbaar voorstel te komen. Daadwerkelijke realisatie van een winnend voorstel kan echter niet op voorhand worden
gegarandeerd.
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De opgave
Kern van de opgave
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk zoekt een voorstel voor een haalbare ruimtelijke strategie
voor herontwikkeling van de locatie Lommerrijk, die past binnen de kwetsbare omgeving. Voldoende draagvlak onder alle stakeholders voor het voorstel is een belangrijk uitgangspunt.
Aard van de opgave
Ontwikkelingsstrategie voor herontwikkeling van de locatie Lommerrijk
Beoogde gebruiker(s)
Het benoemen van de beoogde gebruikersgroep is onderdeel van de opgave.
Locatie en context
De projectlocatie is gelegen aan Straatweg 99 in Rotterdam en grenst direct aan de Bergse Plas
(zie plankaart. Het betreft een bijzonder gebied met landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische waarden. De Bergse Plas en de projectlocatie worden omgeven door statige huizen,
appartementencomplexen en zomerhuisjes.

Plankaart

Kadastrale begrenzing (in rood) projectlocatie

Aandachtspunten
De uitschrijver heeft de volgende aandachtspunten geformuleerd voor de opgave:
• de herontwikkeling moet rendabel zijn;
• de herontwikkeling moet voldoende maatschappelijk draagvlak hebben;
• de herontwikkeling moet passen in de omgeving;
• de toegankelijkheid van de tennisbaan.
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Eerste ronde
Inzendingen
De gehele prijsvraag is digitaal verlopen. 63 inzendingen werden tijdig ingezonden voor de eerste ronde (zie bijlage).
Jury
De uitschrijver heeft een onafhankelijke jury ingesteld om de ontvangen inzendingen te beoordelen. De jury bestond uit de volgende leden:
• Carel de Reus (architect/adviseur, directeur Careldereus BV; voorzitter);
• Gerard Frishert (architect/stedebouwkundige BNA/BNSP - FRISHERT CEAC CREATIES);
• Hanneke Kijne (landschapsarchitect HOSPER landschapsarchitectuur en stedebouw).
Secretaris van de Open Oproep Herontwikkeling Lommerrijk was Michel Geertse (Architectuur
Lokaal, zonder stemrecht). Secretariële ondersteuning werd verzorgd door Margot de Jager (Architectuur Lokaal).
Beoordelingsprocedure
Eerst heeft de jury getoetst of de inzendingen aan de formele voorwaarden voldeden. Alle inzendingen waren geldig en zijn toegelaten tot de beoordeling.
De jury had tot taak drie tot vijf inzendingen te selecteren. De inzenders van deze inzendingen
ontvingen een uitnodiging voor deelname aan de tweede ronde. Daarnaast had de jury de bevoegdheid eervolle vermeldingen te doen. De uitschrijver heeft zich vooraf gecommitteerd aan
de voordracht van de jury.
De jury heeft de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave en de daarbij geformuleerde aandachtspunten beoordeeld, gelet de in het reglement vermelde beoordelingscriteria.
Het prijsvraagreglement vermeldt de volgende criteria:
1. creativiteit: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling wordt gegeven
aan de opgave;
2. integraliteit: de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op geslaagde wijze geintegreerd worden;
3. haalbaarheid: de mate waarin het voorstel realistisch en rendabel is,
4. sensitiviteit: de mate waarin oplossingen geboden worden voor gevoeligheden in de omgeving
5. gebiedseigen waarden: de mate waarin het voorstel aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden respecteert en waar mogelijk versterkt.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er is gewerkt met een integrale totaalbeoordeling.
Overwegingen jury
1. Het betreft een ideeënprijsvraag. Dat betekent dat de uitschrijver de intentie uitgesproken
heeft vernieuwende ideeën te willen beoordelen. Daarom kent de jury veel gewicht toe aan
het criterium creativiteit. Inzendingen die (variaties op) vormen van klassieke gebiedsontwikkeling voorstellen, zijn derhalve kwetsbaar. Voorspelbare invullingen – woningbouw, zorg
en horeca – scoren lager op creativiteit.
2. De opgave is complex, dat vraagt om een integrale visie. Meerdere inzenders hebben de opgave ten onrechte als pure vormgevende ontwerpopgave opgevat. Integraliteit slaat ook op
het voorgestelde programma. Het programma moet geen optelsom zijn van losse onderde-
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len/functies. De jury heeft een uitgesproken voorkeur voor integrale visies waarin functies op
overtuigende wijze aan elkaar en aan de omgeving gerelateerd zijn en elkaar idealiter versterken.
3. De haalbaarheid van de visie is ook een belangrijk aspect. Weliswaar wordt in de eerste ronde geen uitgewerkt plan gevraagd, maar de jury verwacht dat in de visies voor de eerste ronde ook aandacht besteed wordt aan de financiële haalbaarheid en de beoogde doelgroep(en). Ook dient rekening gehouden te worden met beperkingen vanuit het bestemmingsplan (bouwhoogte, indien in het water gebouwd wordt, dient het bebouwde wateroppervlak elders op de kavel gecompenseerd te worden, parkeeroplossing op de kavel).
4. De ingediende visies moeten sensitiviteit tonen met betrekking tot de gevoeligheden in de
omgeving. De visies zouden aandacht moeten besteden aan (semipublieke) toegankelijkheid
van het terrein voor de buurt en (toegang tot) de tennisbaan. In de ogen van de jury heeft
het voorgestelde programma idealiter een toegevoegde waarde voor de omgeving. Zuiver
private invullingen scoren goed wat betreft potentiële opbrengsten (haalbaarheid), maar
houden wel een risico in zich dat de spanning tussen privaat gebruik en semipublieke toegankelijkheid (op termijn) toeneemt. Een belangrijk aandachtspunt betreft de zorgvuldigheid
van het proces waarin omwonenden en andere belanghebbenden betrokken worden in de
herontwikkeling van Lommerrijk. Dit proces moet niet te ingewikkeld zijn, omdat dat alleen
leidt tot onduidelijke rolverdelingen en conflicten.
5. Ten slotte is de jury geïnteresseerd in plannen die de gebiedseigen waarden van Lommerrijk
respecteren en waar mogelijk versterken. De jury is geïnteresseerd in bijzondere voorstellen
die de unieke kwaliteiten van de plek ten volle benutten in plaats van voorstellen die in principe op iedere willekeurige plek in Nederland gerealiseerd kunnen worden. Dergelijke voorstellen hoeven niet gebaseerd te zijn op romantiek of historiserende invullingen. Eigentijdse
invullingen die bijdragen aan het duurzame behoud van de unieke kenmerken van Lommerrijk hebben de voorkeur. Een overvol programma zal de ruimtebeleving onder druk zetten.
De jury ziet het als haar taak om binnen de geformuleerde criteria een zo breed mogelijk palet
aan oplossingsrichtingen te selecteren voor uitwerking in de tweede ronde. De jury is onder de
indruk van het grote aantal van 63 inzendingen en van de creativiteit die in een betrekkelijk korte periode geleverd is. Een flink deel van de inzenders heeft gekozen voor een gedegen invulling
van de locatie. De jury beseft dat dergelijke oplossingen zeker kansrijk kunnen zijn om op de
locatie tot wasdom te komen. Echter in het kader van de prijsvraag heeft de jury het accent gelegd op de minder voorspelbare ideeën. Daarnaast stelt de jury vast dat de onderlinge verschillen vaak klein zijn. Het zijn soms details die het verschil maken tussen uitverkoren of afvallen.
Om de volle breedte van de diversiteit en creativiteit van de inzendingen in beeld te krijgen,
heeft de jury de inzendingen in een zevental categorieën ingedeeld:
• Woningbouw als hoofdfunctie;
• (Woon)zorgconcepten & ouderenhuisvesting als hoofdfunctie;
• Horeca, hotel en/of (verblijfs- en dag-)recreatie als hoofdfunctie;
• Cultuur als hoofdfunctie;
• Woningbouw en horeca, hotel en/of (verblijfs- en dag-)recreatie als gelijkwaardige functies;
• Gedifferentieerd programma;
• Accent op strategie/proces.
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Juryoordeel
Na uitvoerige discussie heeft de jury unaniem besloten de volgende vier inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde voor te dragen (in alfabetische volgorde):

Dubbelspel
horeca en wonen
De jury is gecharmeerd van de fraaie referentiebeelden. De visie geeft een ijzersterke ruimtelijke analyse van de locatie. De uitwerking van de visie kan beter. De conclusies van de ruimtelijke
analyse worden niet consequent doorgetrokken. Waarom wordt de tennisbaan niet verplaatst?
De visie maakt slim gebruik van het principe van compenseren (per saldo wordt het wateroppervlak gehandhaafd). De jury vindt ‘Dubbelspel’ de beste inzending in de categorie combi woningbouw en horeca/hotel/recreatie, die ook kansrijk is.

JAZZ
productielandschap’ met horeca, hotel, zalenverhuur, woningen, kleinschalige publieksfuncties
De visie presenteert een breed, verrassend programma. De combinatie horeca met daaraan
gekoppeld stadslandbouw met een stukje educatie spreekt zeer aan. Het plan creëert een
meerwaarde die niet elders in de omgeving beschikbaar is en derhalve een verrijking kan zijn. De
financiële onderbouwing kan sterker. De jury vindt ‘JAZZ’ een sterke inzending in de categorie
gedifferentieerd programma, die ook kansrijk is.

De Collectie Lommerijk
collectief verzamelpaviljoen
De visie presenteert een interessante en creatieve invulling, die goed uitgewerkt wordt. De functie heeft een duidelijke toegevoegde waarde. De uitwerking van de financiële drager kan beter.
De jury is van mening dat binnen de categorie cultuur ‘De Collectie Lommerijk’ de beste inzending is, die ook kansrijk is.

Plantage Rommelrijk
horeca, hotelsuites, zorg, wonen
De referentiebeelden zijn saai, maar de schriftelijke visie is sterk en overtuigt. De verplaatsing
van de tennisbaan naar de Straatweg om plaats te maken voor het zorgcomplex op de kop van
de landtong is een sterke zet. De financiële drager is onvoldoende uitgewerkt, maar het brede
programma biedt voldoende aanknopingspunten. De jury vindt ‘Plantage Rommelrijk’ een sterke
inzending in de categorie gedifferentieerd programma, die ook kansrijk is.
Aanwijzingen voor de tweede ronde
De jury heeft de geselecteerde teams de volgende algemene aanwijzingen meegegeven voor de
uitwerking van hun visie in de tweede ronde:
• De teams moeten meer aandacht besteden aan de financiële onderbouwing van hun voorstellen, niet alleen kosten, maar ook te realiseren meerwaarde (opbrengsten)
• De teams moeten meer aandacht besteden aan een technische kwaliteitsimpuls voor de beplanting en de oevers. Duurzame instandhouding in de komende 20/30 jaar kan de sleutel
zijn om omwonenden en de gemeente mee te nemen in de herontwikkeling van Lommerrijk.
Juist deze duurzame instandhouding kan een belangrijke inhoudelijk argument zijn tegen bezwaren tegen de herontwikkelingsvoorstellen.
• De teams moeten meer aandacht besteden aan de inrichting van het gebied en daarbij rekening houden met potentiële spanningen tussen privaat gebruik en (semi)publieke toegang.
Hiernaast heeft de jury de geselecteerde teams individueel suggesties gegeven om de visie te
versterken.
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Eervolle vermeldingen
Een aantal inzendingen dat niet geselecteerd is voor uitwerking in de tweede ronde bevat wel
interessante ideeën. Daarom heeft de jury besloten een aantal eervolle vermeldingen te benoemen. Het betreft de volgende inzendingen (in alfabetische volgorde):

Aan de plas is geluk weer heel gewoon
luxe horeca, met hotel, wellness etc.
Michiel Versteegh (UNO Architecten) i.s.m. Flip Nieuwpoort en Ben Luteijn
(Nieuwpoort + Luteijn)
De referentiebeelden spreken tot de verbeelding. Het ensemble- denken spreekt aan. Wel
plaatst de jury vraagtekens bij (de aanzet tot) de financiële onderbouwing. De monofunctionele
programmering maakt het voorstel kwetsbaar. De jury is van mening dat binnen de categorie
horeca/hotel/recreatie ‘Aan de plas is geluk weer heel gewoon’ de best uitgewerkte inzending
is.

Aesculus
zorgappartementen, vrije villa, waterwoningen, horeca
Jos van de Lindeloof (Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau) i.s.m. Edward van Dongen (2D Vastgoed) en Roel van Bakel (PBV architecten)
De visie is degelijk, voldoende integraal en gaat uit van een open dialoog met de buurt. Het programma is omvangrijk. De jury ziet echter onvoldoende hoe het programma, uitgaande van de
referentiebeelden, in ruimtelijke zin vorm moet krijgen.

Kanskaarten voor Lommerrijk
wonen, werken en horeca
Ben Kuipers (Ben Kuipers landschapsarchitect, Strategie, ontwerp en advies)
i.s.m. Joost Okkema (OBL)
De inzending geeft een interessante visie op het proces en het belang van maatschappelijk
draagvlak. De procesorganisatie voor de landtong is omslachtig en zal veel discussie oproepen.
De herontwikkeling van het complex Lommerrijk zal een conventioneel woonwerkgebouw opleveren dat niets toevoegt aan de locatie. De jury vindt ‘Kanskaarten voor Lommerrijk’ de beste
inzending in de categorie strategie/proces.

Landgoed = watergoed
appartementen, horeca/recreatie, waterwoningen
Pauline van den Broeke (Can you imagine) en Nancy Arkema
De visie is interessant. De uitwisseling van de tennisbaan en de horeca is een slimme vondst om
de kop van de landtong vrij te spelen voor ontwikkeling. Wel vraagt de jury zich af of het niet
verstandiger is om de horeca aan de Straatweg te situeren (zichtbaarheid) en de appartementen
naar de kop te verplaatsen. Het ten volle benutten van het water als identiteitsdrager door een
structuur van vlonders is ook slim gevonden. De inrichting van de landtong wordt niet belicht.
‘Landgoed = watergoed ’ is een van de betere inzendingen in de categorie combi woningbouw –
horeca/hotel/recreatie, maar gezien de uitwerking van de ruimtelijke invulling niet de sterkste
binnen deze categorie.
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Tweede ronde
Inzendingen
De vier teams die uitgenodigd werden voor de tweede ronde hebben tijdig een uitwerking van
hun visie en financiële onderbouwing ingediend.
Jury
De jury had dezelfde samenstelling als in de eerste ronde.
Tijdens de zitting van de jury was John Laan namens de uitschrijver aanwezig om eventuele vragen van de jury te beantwoorden; hij heeft niet inhoudelijk deelgenomen aan de beoordeling.
Beoordelingsprocedure
Eerst heeft de jury getoetst of de inzendingen aan de formele voorwaarden voldeden. Alle inzendingen zijn tot de beoordeling toegelaten.
Aangezien de tweede ronde niet anoniem geschiedt heeft de jury er zich van vergewist of er
relevante zakelijke relaties bestaan tussen één of meerdere juryleden en de deelnemende
teams of leden die in de tweede ronde aan de teams toegevoegd zijn. Dit bleek niet het geval te
zijn.
De jury had tot taak maximaal drie winnaars aan te wijzen. Daarnaast had de jury de bevoegdheid om eervolle vermeldingen te verlenen. De uitschrijver heeft zich vooraf gecommitteerd aan
het juryoordeel. De jury heeft de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave en de
daarbij geformuleerde aandachtspunten beoordeeld, gelet de in het reglement vermelde beoordelingscriteria. Deze criteria stemmen overeen met de criteria die de jury in de eerste ronde
gehanteerd heeft.
Overwegingen jury
1. De jury heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de samenstelling van de teams niet in de beoordeling te betrekken.
2. De prijsvraag was gericht op een rendabele herontwikkelingsstrategie. Haalbaarheid en realiteitszin vormen derhalve belangrijke uitgangspunten. Dat is niet alleen een kwestie van kosten en baten in beeld brengen. Dat gaat ook over ondernemerschap, buiten de gebaande paden treden en kansen zoeken. Geen van de inzendingen bevat een gedegen financiële onderbouwing. Dit betekent niet dat de prijsvraag mislukt is. Een aantal inzendingen bieden
voldoende aanknopingspunten om alsnog tot sluitende exploitatie te komen. De jury heeft
daarom beoordeeld in welke mate de inzendingen de potentie hebben om tot een sluitend
plan te komen.
3. In de eerste ronde heeft de jury een zwaar gewicht toegekend aan creativiteit. Ook in de
tweede ronde is de rijkdom aan ideeën belangrijk. Zijn teams erin geslaagd om de ambities
van de visie uit de eerste ronde te verdiepen en in welke mate heeft dit geresulteerd in een
overtuigende en aantrekkelijke ruimtelijke uitwerking op architectonisch, landschapsarchitectonisch en stedenbouwkundig niveau?
4. Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk gegeven in de ogen van de jury. Eerdere planvormingen voor Lommerrijk zijn gesneuveld door verzet uit de omgeving. De jury heeft derhalve beoordeeld in welke mate de plannen meerwaarde bieden voor de omgeving en rekening houden met bekende en te verwachten bezwaren uit de omgeving (onder andere zicht
op het water, (semi) publieke toegankelijkheid, ruimtelijke verschijningsvorm moet passen in
de omgeving en zo weinig mogelijk overlast).
5. Ten slotte heeft de jury gekeken in welke mate de plannen rekening houden met de unieke
waarden van Lommerrijk. Het plan moet qua programma en uitwerking passen in Lommer-
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rijk. De jury heeft ook gekeken in welke mate de teams gehoor gegeven hebben aan de oproep van de jury om extra aandacht te besteden aan een technische kwaliteitsimpuls van de
beplanting en de oevers. Dit laatste hebben de teams goed opgepakt.
Juryoordeel
Na uitvoerige discussie heeft de jury de vier inzendingen als volgt beoordeeld:

Dubbelspel
De jury vindt het een sympathieke inzending; het heeft authenticiteit. Ondanks enkele slimme
vondsten in de uitwerking, vindt de jury dat de potentie van de visie uit de eerste ronde niet
volledig waargemaakt wordt. Het scoort redelijk goed op maatschappelijk draagvlak; het bevat
weinig bouwvolume en de geprojecteerde ligweide op de kop van de landtong biedt toegevoegde waarde. De route die de openbare ruimte aan de Straatweg verbindt aan Lommerrijk in de
visie uit de eerste ronde is nu parkeergelegenheid, parkeren is zo wel erg dominant in het zicht.
De exploitatie is problematisch. De ligweide is een slimme vondst qua beleving en draagvlak,
maar is niet exploitabel. De voorgestelde vijf kapitale villa’s komen niet in de buurt van de benodigde grondopbrengsten. Het paviljoen in het water kan een statement zijn,maar als de exploitatie daarvan niet rondkomt, of om ruimtelijk ordening redenen niet wordt toegestaan, resteren er slechts drie eilandjes met vijf villa’s. De gepresenteerde architectuur is niet ‘des Hillegersberg’ en kan verzet oproepen. De aanpak is meer architectonisch dan landschapsarchitectonisch ingestoken. In de verbeelding overschaduwt de architectonische vormgeving van objecten
de rest van het plan. De uniciteit van de landtong verdwijnt, de tegenprestatie is onvoldoende
om dit verlies te compenseren. Programmatisch en ruimtelijk is er eerder sprake van een optelsom van delen dan een integraal geheel.

JAZZ
De jury heeft waardering voor deze verfrissende en authentieke inzending. De jury betreurt dat
de belofte van de visie uit de eerste ronde niet geheel ingelost wordt. De schriftelijke toelichting
is goed, het beeld past daar onvoldoende bij. Het team stelt dat geen blauwdruk beoogd wordt,
maar de uiteindelijke presentatie oogt als een blauwdruk. De jury is bezorgd over het enorme
bouwvolume aan de Straatweg, maar meent dat een stedelijke weg als de Straatweg dit aan
deze ‘stadszijde’ wel kan hebben. Het plan oogt als drie losse delen en vormt daarmee een
amorf geheel. De integraliteit uit de inzending van de eerste ronde is verloren gegaan. Er gebeurt te veel, de uitwerking is te gedetailleerd. Met de kop van de landtong met de tennisbaan
is niets gedaan, die is zelfs, om onduidelijke reden losgeknipt. De ‘verfrissing’ zit in het tussenstuk van de landtong met standslandbouw en drijvende tuinen. Ruimtelijke kwaliteit heeft het
zeker, maar het heeft weinig van doen met de identiteit van de plek. Stadslandbouw, als een
soort volkstuintjes ligt hier niet voor de hand. Dat is nauwelijks exploitabel te maken ivm de
hoge aanlegkosten van drijvende tuinen. De stadstuinbouw voegt zeker iets toe aan de stad, het
volume aan de Straatweg om dit mogelijk te maken niet. De jury mist het voorlichtingsaspect en
de relatie met de horeca in het volume, twee elementen die zeer aanspraken in de visie van de
eerste ronde. Toch heeft het plan een zekere realiteitszin. Het team heeft duidelijk gepoogd om
tot een sluitende exploitatie te komen. Het plan heeft één duidelijke drager nodig. Het middendeel is onderscheidend, de rest niet. De jury ziet mogelijkheden om minder hotelkamers, maar
dan exclusiever, en meer appartementen in het bouwvolume te programmeren en een duidelijke relatie te leggen tussen het bouwvolume en het middendeel. De jury acht het succesvol
voortzetten van de bestaande horeca tijdens de bouw gezien de overlast moeilijk te realiseren.
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De Collectie Lommerijk
De jury is zeer positief over deze interessante inzending. Van alle inzendingen in de tweede ronde, heeft deze de meeste authenticiteit. De visie van de eerste ronde is consequent uitgewerkt
en daarbij is een goede verdiepingsslag gemaakt. Het springt onmiddellijk in het oog en heeft
zeker potentie. De voorgestelde museale functie met ondersteunende horeca maakt optimaal
gebruik van de kenmerken van de locatie en voegt iets toe aan de wijk en de stad. Het voorstel is
goed beargumenteerd op verschillende schaalniveaus. De architectonische vormgeving overtuigt. Het is een mooi paviljoen. Het is voldoende uitgewerkt, maar ook niet te ver. Er is aandacht voor landschap en stedenbouw, al moet in de uitwerking nog een slag gemaakt worden.
De nieuwe route in de beeldentuin is sympathiek; de versmalling van de entree, de locatie van
de parkeergelegenheid en de situering van het in de hoek verscholen grand café zijn voor verbetering vatbaar. Geconfronteerd met de complexe problematiek van Lommerrijk is gekozen voor
een nieuwe invulling die helder en simpel, maar ook krachtig is. Het volledig leunen op private
investeerders maakt de exploitatie wel kwetsbaar, maar niet bij voorbaat onmogelijk. De jury
ziet mogelijkheden tot planoptimalisatie. De horeca zal wat groter ingepland moeten worden.
Het elitaire van een museum zou wat minder gemaakt kunnen worden door er selectieve buurtvoorzieningen aan toe te voegen. Qua realisatiekosten kan het wat soberder. Het plan scoort
potentieel zeer goed op maatschappelijk draagvlak, al zal dat deels afhankelijk zijn van de publieke toegankelijkheid van de beeldentuin en de uiteindelijke vormgeving en detaillering.

Plantage Rommelrijk
De jury was zeer gecharmeerd van de slimme strategie van dit team in de eerste ronde. Verplaatsing van de tennisbaan om de kop van de landtong vrij te spelen voor ontwikkeling was een
onderscheidende zet. In de uitwerking blijkt de verplaatste tennisbaan erg aanwezig voor de
direct aangrenzende buren, wat onvermijdelijk tot overlast zal leiden (denk aan de baanverlichting in de avonduren). Het bouwvolume op de kop is naar binnen gericht en is te groot/massief.
Het past niet goed in de omgeving van eilandjes. De drijvende hotelsuites hangen er los bij. Het
slimme schuiven en aan elkaar verbinden van functies, de essentie van de visie in de eerste ronde, is uitgewerkt tot een optelsom van delen. Integraliteit ontbreekt. De exploitatie overtuigt
evenmin. Een appartement van 50 m2 is te klein om te appelleren aan vermogende ouderen. De
jury is wel positief over de heldere ruimtelijke geleding, de route langs het water en de verbinding met de openbare ruimte langs de Straatweg.
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Juryadvies
De prijsvraag is gericht op een rendabel herontwikkelingsvoorstel van de locatie Lommerrijk.
Toch heeft de jury zich niet laten leiden door ‘veilige’ voorstellen die eenvoudig te realiseren
zijn. Dergelijke voorstellen voor de locatie Lommerrijk zijn in het verleden gestrand. In het kader
van de ideeënprijsvraag vindt de jury het juist van belang om onverwachte, creatieve en innovatieve voorstellen een kans te geven. Zo kan de potentie van de locatie over de volle breedte
verkend worden en kan met een frisse blik de dialoog met alle stakeholders aangegaan worden.
De oogst van de prijsvraag biedt hier voldoende aanknopingspunten voor. Daarom heeft de jury
zich in de eerste ronde gericht op de minder voorspelbare, vernieuwende ideeën.
Gezien de voorgeschiedenis lag het voor de hand dat de prijsvraag niet een direct uitvoerbaar
plan zou opleveren. Het is een zeer complexe opgave die afhankelijk is van een veelvoud aan
factoren. De inzendingen worstelen om een balans te vinden tussen een creatieve, passende en
samenhangende invulling van de plek, de wensen van omwonenden en een sluitende exploitatie. De eerste twee aspecten worden in uiteenlopende mate gehonoreerd door de inzendingen,
maar de exploitatie blijft problematisch. Wel bieden een aantal inzendingen in de tweede ronde
aanknopingspunten om alsnog tot een sluitende exploitatie te komen. Bij de uiteindelijke beslissing is het voor de jury dan ook doorslaggevend geweest of een plan in potentie een reële kans
heeft om te kunnen worden uitgevoerd. Het is tegen die achtergrond dat de jury heel bewust
heeft gekozen voor een eerste prijs, een tweede prijs en een gedeelde derde prijs. Alle vier de
inzendingen hebben in de ogen van de jury hun eigen merites en bevatten elementen die een
verrijking voor de stad kunnen zijn. Sommige slimme vondsten zouden beter tot hun recht kunnen komen op een andere locatie dan Lommerrijk. De inzendingen die de eerste en tweede prijs
toegekend gekregen hebben, hebben in de ogen van de jury de hoogste potentie voor realisatie.
De jury raadt de uitschrijver dan ook aan in vervolg op deze prijsvraag het gesprek aan te gaan
met de teams van deze inzendingen.
Als de uitschrijver daadwerkelijk tot een succesvolle herontwikkeling van Lommerrijk wil komen,
is het in de ogen van de jury essentieel om een transparant vervolgtraject op te zetten. De ideeenprijsvraag was een eerste stap om een ideeënrijkdom aan te boren en de potentie van de plek
in kaart te brengen. Nu is het moment daar om de oogst van de prijsvraag met overige stakeholders (omwonenden, gemeente) te delen en op basis hiervan een open dialoog te voeren over
de toekomst van Lommerrijk. De prijsvraag heeft laten zien dat er een mooi toekomstbeeld voor
Lommerrijk in het verschiet kan liggen. Het is nu zaak om de overige stakeholders te overtuigen
en deelgenoot te maken van dit toekomstbeeld. Niemand is gebaat bij verder uitstel of, erger
nog, afstel.
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De jury draagt de volgende winnaars voor:

Gedeelde derde prijs
Dubbelspel
Jasper Tuinema (studio Plots) i.s.m.
Jan Maas (BOOM Landscape),
Philomene van der Vliet (BOOM Landscape),
Karel Sant (Ka-Sa bv) en
Monique Philippo (studio Plots)
Prijzengeld: € 1.000 excl. btw

Plantage Rommelrijk
Frank van Manen (NAT Architecten) i.s.m.
Jasper Baas (Jasper Baas ontwikkeling),
Aviva Joosting (Atelier Lichtgroen) en
Mark van der Bij (OR else)
Prijzengeld: € 1.000 excl. btw

Tweede prijs
JAZZ
Dana Ponec (Dana Ponec Architecten) i.s.m.
Paul van Wijk (Stijlgroep),
Wilko Wolters (Wolters Vastgoed) en
Katja de Winter (Dana Ponec Architecten)
Prijzengeld: € 3.000 excl. btw

Eerste prijs
De Collectie Lommerijk
Laurens de Boer (ODC Architecture) i.s.m.
Donald Marskamp (studio MARS),
Harry van der Weijer (Maatwerk in bouwadvies) en
Marit Janse (Marit Janse Landschapsarchitectuur)
Prijzengeld: € 5.000 excl. btw
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Bijlage: Overzicht inzendingen
Motto

Team

Uitslag

big black barn boathouses

Gertjan Nijhoff (Nijhoff Architecten)

Eerste ronde

Lommerrijk- een beetje van ons allemaal

Ankie van Tatenhove (Buro Mees)

Eerste ronde

contrast

Michel van Gageldonk

Eerste ronde

lommerrijk, een stedelijk buiten

Guido Zeck (Bureau Botersloot)
Peter Lubbers (Buro Lobbers) ism Evert van der
Hoek (Buro van der Hoek)

Eerste ronde

Eerste ronde

JAZZ

Ramon Knoester (WHIM Architecture)
Dana Ponec (Dana Ponec Architecten) i.s.m.
Paul van Wijk (Stijlgroep), Wilko Wolters (Wolters Vastgoed) en Katja de Winter (Dana Ponec
Architecten)

Zicht op de Bergse Achterplas

Rien de Ruiter (Klunder Architecten)

Eerste ronde

Lente in Lommerrrijk

Jaap Dulfer (Architecten aan de Maas)

Eerste ronde

Dock of the Bay

Herover

Joris van Hoytema (BBVH Architecten)
Eerste ronde
Jos van de Lindeloof (Jos van de Lindeloof Tuinen Landschapsarchitectenbureau) i.s.m. Edward
van Dongen (2D Vastgoed) en Roel van Bakel
(PBV architecten)
Eervolle vermelding
Yuri Werner (Yuri Werner) ism Martin Kuitert
(studio seven)
Eerste ronde

Copy paste with taste

Rogier Mentink (Kuiper Compagnons)

Eerste ronde

Binnenste buiten

E.J.F.(Ed). van Gent (Het Oversticht)

Eerste ronde

Heel de wijk, Lommerrijk

Eerste ronde

Kanskaarten voor Lommerrijk

Gert-jan Elias (Elias Stedenbouw)
Ben Kuipers (Ben Kuipers landschapsarchitect,
Strategie, ontwerp en advies) i.s.m.
Joost Okkema (OBL)

Ombragé

Ton Voets (Voets Architectuur & Stedenbouw)

Eerste ronde

Romein’s tuin

Joost Körver

Eerste ronde

Barcode & Confetti

Henk de Haan

Eerste ronde

Les pieds dans l’eau

Eerste ronde

'Living apart together'

Tom Cortoos (Tom Cortoos Architecten)
Arjan Scheer (ASAS Arjan Scheer Architectuur
Stedenbouw)

Kracht van de plek

Ir. Jeroen Geurst (Geurst & Schulze Architecten)

Eerste ronde

AAN DE STRAAT EN OP HET WATER

Sander van Schaik (De Kort Van Schaik)

Eerste ronde

Bouwvereniging Lommerrijk

Endry van Velzen (De Nijl Architecten)

Eerste ronde

In de schaduw rusten.

De Collectie Lommerijk

Paul Cleuren (Collectief.)
Eerste ronde
Luuk Stoltenborg (Stoltenborg De Boer Architecten) ism EIII Studi en rikderuiter
Eerste ronde
Laurens de Boer i.s.m. Donald Marskamp (studio MARS), Harry van der Weijer (Maatwerk in
bouwadvies) en Marit Janse (Marit Janse Landschapsarchitectuur)
Eerste prijs

HILAND

Job Lee (WeLoveTheCity) ism LA group

Eerste ronde

Buitenplaats Lommerrijk

Eerste ronde

Aan de plas is geluk weer heel gewoon!

Bernard Maat (MAAT ar.d)
Charlotte Ernst ism Joost Emmerik en Marijke
Bruinsma
mw. ir. G.T. Kan (Kan Architecten) ism C.A. Slui
(CAS Architecture & Engineering)
Michiel Versteegh (UNO Architecten) i.s.m. Flip
Nieuwpoort en Ben Luteijn
(Nieuwpoort + Luteijn)

LRH 2.0

Johan De Wachter (Johan de Wachter Architec-

Eerste ronde

Isola Bella, een cadeau voor Hillegersberg
Verspringing

Aesculus

Plug & play

Lommerrijk, jardin de plaisance
ge-LIKE-t

Eerste ronde

Tweede prijs

Eervolle vermelding

Eerste ronde

Eerste ronde
Eerste ronde

Eervolle vermelding
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ten)
B&B De Watertuinen

J.A.K. van Bekkum

Eerste ronde

Parkpier

René Bouman (Möhn Bouman BV)

Eerste ronde

Zonnig wonen in de schaduw van de stad

Koen de Boo (Plein06)
Jasper Tuinema (studio Plots) i.s.m.
Jan Maas (BOOM Landscape),
Philomene van der Vliet (BOOM Landscape),
Karel Sant (Ka-Sa bv) en Monique Philippo
(studio Plots)

Eerste ronde

Jeroen Derksen (derksen |windt architecten)
ir. Wim van de Kamer (Pier Architecten & Gear
Box on urban innovation)

Eerste ronde

Dubbelspel
Wonen IN het Landschap
Stadsstrand Lommerrijk, Recreatiehub
Lommerrijk, toegankelijke buitenplaats tussen
weg en plas

Derde prijs

Eerste ronde

Janneska Spoelman (Buro Ja) ism Merten Nefs

Eerste ronde

Lommerrijk aan boord.

W.M. Parent (Ons architecten)

Eerste ronde

CLUX3054

T. van der Weegen (Buro plot stedenbouw)

Eerste ronde

BEER and FISHING

H. Vollmuller

Eerste ronde

Lommerrijk, een kans voor de wijk

Teun van den Ende (Werkplaats Erfgoed)

Eerste ronde

Lommerrijk: een eigentijdse trekpleister

Eerste ronde

Landgoed = watergoed

Naomi Felder (Bureau FELD)
Olivier van den Hoven (Scheurwater vandenHoven)
Joey Rademakers (Joey Rademakers architectonische vormgeving)
Pauline van den Broeke (Can you imagine) en
Nancy Arkema

Z.E.N.TRALE
Parkeiland Lommerrijk en wonen aan de
Lommerplas

C.J. van Gemert (van gemert – interieurarchitecten)
J. van Bergen (Van Bergen Kolpa Architecten)

Een toekomst van weleer.
EEN LOMMERRIJK UITZICHT

CITY + NATURE

Plantage Rommelrijk

Timeless pleasures
Lommerrijk Rietland
beLeefL ommerri jk
Brise Soleil
Zonnerijk
Plaats Lommerrijk
Zorgeloos Lommerrijk
Nieuw Lommerrijk Een iconisch gebouwenensemble aan de Bergse Achterplas
Water & Thee

Marco Galasso
Frank van Manen (NAT Architecten) i.s.m. Jasper Baas (Jasper Baas ontwikkeling), Aviva Joosting (Atelier Lichtgroen) en Mark van der Bij
(OR else)

W.J.Droog (D~B architecten) en Hans Ophuis (NXT Landscapes)
Bas van Vlaenderen (WIMBAS) ism Wim
Sjerps
Yvonne Spiering
(Ir. A.J.B.) Sander Smit (Accu)
Mauro Parravicini (Mauroparravicini BV)
Yvonne Modderman
Michel van der Velden (Eckhart, workspace
architects)
ir. C.A.E. Versluis (architect)
L. Theng (MOTUS architects)

Eerste ronde
Eerste ronde

Eervolle vermelding
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde

Derde prijs
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
Eerste ronde
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