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1. Vooraf 
   

1.1. Aanleiding
Steeds meer gezinnen wonen en willen blijven wonen in de stad. Hoewel er 
een grote doelgroep is voor grondgebonden gezinswoningen in de stad, is 
er ook een groep (jonge) gezinnen die zoekt naar veel ruimte en vooral naar 
flexibiliteit. Een groep die zoekt naar zowel privé voorzieningen zoals een 
eigen tuin, als naar collectieve ruimtes, zowel binnen als buiten. Deze gezinnen 
zoeken niet (alleen) naar grondgebonden woningen, maar ook naar goed 
ontworpen appartementen. Appartementen voor gezinnen zijn goed voor de 
stad en voor de stadswijken. Toevoeging van teveel (nieuwe) grondgebonden 
woningen verandert het karakter en de sfeer van de stadwijken. Dit zorgt voor 
verdunning (door samenvoeging, sloop/nieuwbouw, etc.) en kan een negatieve 
invloed hebben op de zo hoog gewaardeerde stedelijke voorzieningen, dé 
reden om zich in de stad te vestigen. Deze voorzieningen hebben voldoende 
draagvlak en stedelijke dichtheid nodig om te kunnen functioneren/overleven. 
Om gezinnen een goede woning in de stad te bieden én voldoende draagvlak 
voor de stedelijke voorzieningen te houden, is dus naast de grondgebonden 
gezinswoning een nieuwe typologie nodig: de gestapelde gezinswoning ofwel 
het gezinsappartement. Hiertoe lanceerde de gemeente Rotterdam de Open 
Oproep Gezinsappartementen. 

1.2. Doel
Voor de prijsvraag zijn meerdere doelen geformuleerd: (1) onderzoeken van een 
nieuwe woontypologie: gezinsappartementen, (2) het daadwerkelijk realiseren 
van deze nieuwe woontypologie in Rotterdam en (3) het promoten van 
Rotterdam als Woonstad.

1.3. Procedure
De procedure betreft een openbare projectprijsvraag in twee rondes, 
conform KOMPAS bij Prijsvragen. Deze opzet dient om de deelnamekosten 
beperkt te houden en te voorkomen dat onnodig veel deelnemers 
ontwerpinspanningen moeten verrichten. De prijsvraag voldoet aan de Europese 
aanbestedingsregelgeving. 
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin aan de 
deelnemers wordt gevraagd een beknopte visie op de te ontwikkelen nieuwe 
woontypologie van het gezinsappartement in te zenden. Uit de inzendingen 
selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal 3 en maximaal 5 inzendingen 
die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit aan de uitschrijver. 
De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede ronde, 
waarin gevraagd wordt hun visie uit te werken tot een ontwerp voor de 
gereserveerde kavel met een business case voor realisatie. Deze kavel wordt 
bekend gemaakt bij de start van de tweede ronde.
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De gemeente Rotterdam stelt een vergoeding van € 5.000 excl. btw ter 
beschikking aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangewezen. 
De deelnemer van de best beoordeelde inzending in de tweede ronde wint 
een exclusieve grondreserveringsovereenkomst om zijn winnend concept 
daadwerkelijk te realiseren.

1.4. Vervolg 
De winnaar krijgt de kans om het plan te realiseren op een centraal gelegen 
Rotterdamse woningbouwlocatie: zicht op skyline en de Maas met in de 
omgeving een mix van hoogbouw, grondgebonden woningen en stedelijke 
voorzieningen. De gemeente Rotterdam zal hiertoe in vervolg op de prijsvraag 
in onderhandeling treden met de winnaar om de nadere voorwaarden voor 
een exclusieve grondreserveringsovereenkomst te bespreken. Indien geen 
overeenstemming bereikt wordt, behoudt de uitschrijver zich het recht voor om 
het overleg voort te zetten met de runner up van de prijsvraag om tot realisatie 
van diens inzending te komen.

1.5. Organisatie
De gemeente Rotterdam vroeg Architectuur Lokaal om de prijsvraag te 
organiseren en daarbij een 
bijdrage te leveren aan de opstelling van de procedure. Secretaris van de 
prijsvraag was Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (zonder stemrecht). Margot 
de Jager verrichtte administratieve ondersteuning. Contactpersoon van de 
gemeente was Myron Freeling, programmacoördinator cluster Stadsontwikkeling 
van de gemeente Rotterdam.
 De prijsvraag is digitaal verlopen via de webpagina van de prijsvraag:  
http://arch-lokaal.nl/open-oproep-gezinsappartementen/

http://arch-lokaal.nl/open-oproep-gezinsappartementen/
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2. De opgave 
  

2.1. Kern van de opgave

De gemeente Rotterdam zoekt een voorstel om tot een nieuwe woontypologie 
voor gezinsappartementen te komen. Geen abstracte studie, maar een voorstel 
dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  
Waarom wonen gezinnen niet graag in een appartement? Of, scherper gesteld: 
waarom wonen ze met name in Nederland niet graag in een appartement? 
En hoe veranderen we dat? Waar moeten de woningplattegrond, de 
gemeenschappelijke verkeersruimte, het appartementengebouw, het complex 
en de woonomgeving aan voldoen zodat een gezin wel voor een appartement 
kiest? Is er bij gezinnen een vraag naar collectieve en kindvriendelijke 
voorzieningen? Zowel binnen als buiten?
Het begint dus met de vraag waarom. Zijn de Nederlandse appartementen te 
klein en/of te inflexibel voor gezinnen? Sluit de Nederlandse woningplattegrond 
niet aan bij de wensen van een gezin? Gaat het om het gebrek aan buitenruimte, 
aan speelruimte nabij de woning? Enzovoort. 
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3. Eerste ronde
   

3.1. Vooraf 

De prijsvraag werd uitgeschreven op 30 oktober 2015 door publicatie van het 
reglement op de webpagina van de prijsvraag.
Op 17 november vond een informatiebijeenkomst plaats. Gezien de grote 
belangstelling voor deze bijeenkomst werd uitgeweken van gebouw De 
Rotterdam naar Het Nieuwe Instituut. Ook deze locatie was te klein voor het 
aantal belangstellenden, als gevolg waarvan alle geïnteresseerden is verzocht 
om met maximaal één persoon per bureau/bedrijf aanwezig te zijn. Iedereen 
heeft aan dit verzoek voldaan, zodat alle 202 belangstellende bureaus/bedrijven 
toegelaten konden worden. Bij de bijeenkomst zijn toelichtingen gegeven door 
Emile Klep (directeur stedelijke inrichting bij het cluster Stadsontwikkeling 
van de gemeente Rotterdam) en Leonie Andriesse (beleidsadviseur Wonen 
van de gemeente Rotterdam); vragen werden door hen en Myron Freeling 
(programmacoördinator cluster Stadsontwikkeling), Maurice Boumans 
(stedenbouwkundige cluster Stadsontwikkeling) en Cilly Jansen (secretaris van 
de jury) beantwoord. De toelichtingen en het verslag van de bijeenkomst zijn op 
19 november gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.
Vragen van de geïnteresseerden zijn beantwoord in nota’s van inlichtingen, die 
op 24 en 30 november zijn gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.
Voor deelname aan de Open Oproep Gezinsappartementen Rotterdam 
registreerden zich 457 geïnteresseerden. Er werden 152 inzendingen ontvangen, 
waarvan 3 dubbel. Het totaal aantal inzendingen komt daarmee op 149. De 
namen van alle deelnemers aan de eerste ronde zijn vermeld in bijlage 1. De 
eerste ronde is volledig anoniem verlopen. 

3.2. Beoordeling

 Toetsing
De jury delegeerde de technische toetsing aan een technische commissie, 
bestaande uit:

 ● Miriam van Lierop, hoofd Ruimte & Wonen van de gemeente Rotterdam, voorzitter 
(zonder stemrecht) 

 ● Maurice Boumans, stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam
 ● Evelyn Galsdorf, architect 030 Architecten 
 ● Marie-José van Marrewijk, planeconoom & lid Team Zelfbouw van de gemeente 

Rotterdam 
 ● Ronald van Raaij, rayondirecteur Rabobank Rotterdam 

De toetsing vond plaats op 17 februari 2016 in gebouw De Rotterdam.
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Resultaat van de toetsing 
Gezien het grote aantal van 149 inzendingen heeft de uitschrijver aan 
Architectuur Lokaal gevraagd om een neutrale inventarisatie te maken van de 
inzendingen op de randvoorwaarden en de manier waarop is gereageerd op de 
aandachtspunten. 
De commissieleden hebben alle inzendingen en de inventarisatie voorafgaand 
aan de bijeenkomst als print ontvangen en individueel bestudeerd. Tijdens 
de bijeenkomst van de commissie is vastgesteld dat geen van de leden 
contact heeft gehad over de prijsvraag met de inzenders. Niemand van de 
commissieleden was bekend met de identiteit van de inzenders, niemand 
is door inzenders benaderd. Vervolgens hebben alle commissieleden een 
algemene indruk van het geheel aan inzendingen gegeven. De commissie 
constateerde dat een aantal inzenders de grenzen heeft opgezocht van wat was 
toegestaan met betrekking tot de randvoorwaarden. Hiermee is de commissie 
in redelijkheid omgegaan. Ook constateerde de commissie dat in een aantal 
inzendingen niet letterlijk in de tekst is vermeld dat aan deze randvoorwaarden 
is voldaan, maar uit de referentiebeelden bleek dat deze visies wel binnen 
de reglementair bepaalde kaders waren gebleven. De commissie besloot om 
geen van de inzendingen formeel voor te dragen voor uitsluiting. De commissie 
heeft alle inzendingen doorgenomen en gereageerd op de wijze waarop met de 
aandachtspunten is omgegaan. Na bespreking van de inzendingen die ‘sterk’ 
reageerden op de uitvraag, heeft de commissie inzendingen voorgedragen 
voor nadere bestudering die ‘matig’ of ‘redelijk’ reageerden op de uitvraag, en 
deze inzendingen vergeleken met de groep ‘sterk’. Dit resulteerde erin dat 22 
inzendingen als sterk uit de toetsing kwamen, met het advies aan de jury om  
5 daarvan met extra aandacht te bestuderen, 44 als redelijk en 81 als matig.  
De commissie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de jury en daarbij 
in algemene zin aanbevolen om in tweede ronde aandacht te vragen voor de 
financiering en de vraag of deelnemers kunnen aantonen dat uitvoering van het 
concept binnen de gemeentelijke grondprijs haalbaar is. 
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Jurybeoordeling
De inzendingen zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit: 

 ● Astrid Sanson, directeur Binnenstad en Stedelijke Kwaliteit van de gemeente 
Rotterdam, plaatsvervangend voorzitter (zonder stemrecht); zij verving Hans van 
Rossum, hoofd Gebiedsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, die wegens 
onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kon zijn. 

 ● Bart van Breukelen, directeur Synchroon 
 ● Jeroen Geurst, architect Geurst & Schulze Architecten 
 ● Lia Karsten, Associate Professor University of Amsterdam 
 ● Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling TU Eindhoven

De jurybijeenkomst vond plaats op 25 februari 2016 in gebouw De Rotterdam. 

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling zijn de volgende beoordelingscriteria gehanteerd: 

 ● Innovatie en creativiteit: de mate waarin in de visie een innovatieve en creatieve 
invulling geeft aan de nieuwe typologie van gezinsappartement;

 ● Kindvriendelijkheid: de mate waarin de visie een kindvriendelijke invulling geeft 
aan de nieuwe typologie van gezinsappartement;

 ● Betrokkenheid en collectiviteit: de mate waarin de visie ruimte biedt voor invloed 
van en gemeenschapszin onder de kopers/gebruikers, tijdens het ontwikkel- en 
bouwproces en gedurende de beheerfase;

 ● Ruimtelijke vormgeving: de mate waarin de visie getuigt van een aantrekkelijke 
architectonische vormgeving (interieur en exterieur) en een zorgvuldige 
stedenbouwkundige inpassing;

 ● Haalbaarheid: de mate waarin de visie overtuigt met betrekking tot de 
haalbaarheid in brede zin (organisatorisch, economisch, financieel en technisch).
De volgorde van de criteria was willekeurig; er is gewerkt met een integrale 
totaalbeoordeling.

Verloop van de beoordeling
De juryleden hebben alle inzendingen, de inventarisatie en bevindingen van de 
technische commissie voorafgaand aan de jurybijeenkomst als print ontvangen 
en alle documenten individueel bestudeerd.
Tijdens de bijeenkomst van de jury is vastgesteld dat geen van de leden 
contact heeft gehad over de prijsvraag met de inzenders. Niemand van de 
juryleden was bekend met de identiteit van de inzenders; niemand is door 
inzenders benaderd.  De jury sprak grote waardering uit voor de inzet van de 
deelnemers en de rijkdom aan ideeën die zij over het voetlicht hebben gebracht. 
Hiernaast waardeerde de jury de zorgvuldige toetsing door de technische 
commissie en de voorbereidingen die Architectuur Lokaal heeft verricht, zodat 
het beoordelingsproces van het grote aantal inzendingen gestructureerd kon 
verlopen. Voorafgaand aan de beoordeling van de individuele inzendingen 
gaven de juryleden hun algemene indruk van het geheel aan visies. De jury 
heeft het advies van de technische commissie ten aanzien van de omgang 
met de randvoorwaarden overgenomen. Op grond hiervan is geen van de 
inzendingen voor uitsluiting voorgedragen aan de uitschrijver en zijn alle 
149 inzendingen betrokken bij de beoordeling. Vervolgens heeft de jury de 
inzendingen in omgekeerde volgorde ten opzichte van de technische commissie 
doorgenomen. 
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De inzendingen die als ‘matig’ en ‘redelijk’ uit de toetsing waren gekomen zijn 
nagelopen om te bezien of inzendingen uit deze categorieën aan de groep 
‘sterk’ dienden te worden toegevoegd. De inzendingen die alsnog werden 
geselecteerd en de inzendingen die reeds als ‘sterk’ waren aangemerkt zijn 
uitvoerig besproken en tegen elkaar afgewogen. De jury selecteerde vijf visies 
voor uitwerking in de tweede ronde en formuleerde zowel individuele als 
algemene aanbevelingen voor het vervolg in de tweede ronde. 
Hierna is de anonimiteit opgeheven door het openen van de verklaringen van 
eigendom, behorend bij de vijf geselecteerde visies. Geconstateerd is dat er 
geen sprake was van belangenverstrengeling van een van de juryleden met 
de inzenders van de geselecteerde visies. Na ontvangst van de inzendingen 
voor de tweede ronde zal opnieuw worden bezien of er sprake is van 
belangenverstrengeling die onafhankelijke beoordeling in de weg zou kunnen 
staan - inzenders kunnen de teamsamenstelling in de tweede ronde aanpassen - 
en juryleden om die reden vervangen zouden moeten worden. 

Algemene indrukken van de jury
 ● Het ontwikkelen van een nieuw concept voor gestapelde gezinsappartementen 

blijkt een moeilijke opgave te zijn. De prijsvraag is gericht op het voordeel 
van appartementen. Dat lijkt niet iedereen goed te hebben begrepen. In veel 
inzendingen wordt krampachtig uitdrukking gegeven aan het gezinsappartement, 
dat niet dezelfde ervaring biedt als een huis met een tuintje. Om die reden wordt 
veelvuldig gepoogd de benoemde kwaliteiten van de grondgebonden woningen 
over te zetten op de gezinsappartementen.

 ● In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar het gezinsappartement. 
Hetgeen er aan studies beschikbaar is, is tamelijk oppervlakkig. Wellicht 
zou hier op de architectuuropleidingen meer aandacht aan moeten worden 
besteed. In Duitsland en in Scandinavische landen is een gezinsappartement 
veel gebruikelijker. Hieraan wordt weinig gerefereerd, en in Nederland wordt 
anders naar collectiviteit gekeken. Maar het onderwerp leeft. Collectiviteit 
komt tot uitdrukking in ideeën voor collectieve ruimtes waarvoor even zovele 
functies worden voorgesteld, in voorzieningen in de plint (kinderopvang, 
commercieel, kantoor, winkel), in ruime privé buitenruimten / balkons, in soms 
verbrede galerijen (tot woonerf), dakterrassen en -tuinen, die bijdragen aan 
duurzaamheidsmaatregelen (klimaatneutraal of energie opwekkend), autodelen 
en andere vormen van deeleconomie. Maar willen gezinnen in de stad wel zoveel 
samen doen?

 ● Niet alle Rotterdamse gezinnen willen in de stad blijven. Het is daarom zaak 
gezinnen te verleiden in de stad te blijven wonen, ook al is dat in de vorm van 
een appartement. Er zijn veel soorten gezinnen en de term leefstijlen wordt 
vaak gebruikt. Dan gaat het ofwel om gelijkgestemden ofwel om alle denkbare 
vormen van gezinssamenstellingen, maar in veel gevallen over hoogopgeleide 
blanke groepen gezinnen met hoge inkomens die niet zo divers zijn. De grote 
variëteit aan gezinsvormen wordt door bijna iedereen opgelost door overmaat en 
flexibiliteit. Overmaat vereist slimme plattegronden; flexibiliteit kan bijdragen aan 
doelmatigheid en efficiëntie. Ideeën over tijdelijkheid of het erbij huren van ruimte 
zijn meestal niet uitgewerkt of niet realistisch te organiseren.

 ● Bij gezinsappartementen gaat het ook om kinderen. Het aantal inzendingen 
dat denkt vanuit de belevingswereld van kinderen, in meerdere levensfasen, is 
beperkt. Een aantal oplossingen zijn strenge complexen, waarbinnen dan van 
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alles voor kinderen wordt bedacht; sommige inzendingen vormen hierop een 
uitzondering. Er is wel sprake van betrokkenheid van bewoners, maar bijna 
niemand had een idee over het betrekken van kinderen bij de verdere uitwerking 
van het plan. Kindvriendelijkheid gaat in de inzendingen vooral om veilig spelen 
(en dat is dan heel vaak binnen het gebouw) en om overmaat. Over de vraag 
hoe kinderen gemakkelijk toegang krijgen tot de (semi) openbare ruimte buiten 
het gebouw, is door de inzenders weinig nagedacht. In een aantal inzendingen is 
aandacht besteed aan de relatie met de omgeving, zowel fysiek als wat contacten 
betreft, maar bij velen was de visie beperkt tot het gebouw. Wellicht had de 
opgave, zonder aanduiding van de locatie, hiermee te maken.

 ● Het niveau van de inzendingen loopt, mogelijk door de laagdrempeligheid, 
sterk uiteen. Er is veel sprake van wensdenken, waarbij tal van ideeën worden 
aangereikt die niet altijd resulteren in een heldere analyse, op grond waarvan 
keuzes worden gemaakt. Veel ideeën zijn vergelijkbaar. 

 ● Er is weinig contact voor aansluiting op de multiculturele stad. In een aantal 
plannen is de wereld wat klein gemaakt en in zichzelf gekeerd als een 
gated community. Vaak is sprake van daktuinen met daarop een moestuin, 
zonnepanelen en tal van andere dingen, waarvan een combinatie op het 
beschikbare oppervlak niet reëel is. De daktuin wordt vaak voorgesteld als een 
plek om kinderen veilig te laten spelen en gezamenlijk met gezinnen dingen te 
doen, maar de vraag is of dat niet beter bij de entree kan worden opgelost.  

 ● ‘Ruimte’ is een veel genoemd begrip. De inzet van architectonische middelen om 
daaraan invulling te geven is beperkt. Er zijn vrij indeelbare dubbelhoge lofts en 
flexibele plattegronden, al dan niet door de eerste bewoners in te delen; er zijn 
voorstellen voor uitbreidbaarheid en inbreiding. Men worstelt in veel gevallen 
met uitspraken over de beoogde architectonische kwaliteit. Er worden structuren 
aangereikt; in enkele gevallen met de mogelijkheid tot individuele ‘invulling’ van 
het gevelbeeld. Dat is dan wel een bewuste keuze. De gebouwen zijn merendeels 
gesloten bouwblokken met een flexibel casco of torens met atria of torens 
rondom een kern (of lift), met flexibel in te delen plattegronden. Ook zijn er veel 
voorbeelden van verticale straten en verticale Vinex met spelen op de stoep. In de 
voorstellen met een (fietsbare) hellingbaan is niet altijd rekening gehouden met de 
schaal (kavel 600 m2).

 ● Innovatie wordt gevonden in sociale duurzaamheid / collectieve voorzieningen, 
cradle to cradle, algemene duurzaamheidsprincipes, materiaalgebruik (een 
enkele keer veel hout) en hergebruik; in een enkel geval ligt de innovatie in de 
organisatie van het bouwproces.  
De haalbaarheid wordt vaak gerelateerd aan een organisatievorm voor bewoners 
of, daaraan voorafgaand, naar marketing voor de locatie. Haalbaarheid is zeer 
globaal uitgewerkt en wordt meermaals gevonden in scheiding van casco en 
inbouw; soms worden rekenmodellen aangereikt. De ideeën zouden over het 
algemeen innovatiever hebben gekund. Een aantal fantasievolle inzendingen 
resulteert in onhaalbare voorstellen. Ook opvallend is dat het niet alleen om 
(over)ruimte gaat, maar ook over de vraag hoe op lange termijn comfortabel kan 
worden gewoond. In de werkelijkheid gaat het er om dat kinderen buiten kunnen 
spelen; daar voorziet een beperkt aantal plannen in. 

 ● Er spreekt veel energie uit de inzendingen en er zijn inspirerende visies 
ingezonden. Een aantal concepten moet haalbaar kunnen zijn.  
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3.3. Resultaat
82 inzendingen zijn geëindigd in de categorie ‘matig’; 52 inzendingen zijn 
geëindigd in de categorie ‘redelijk’. Van de resterende 15 inzendingen vielen 
er zeven af in de derde beoordelingsronde. Na vergelijking van de overige acht 
inzendingen op typologieën, realiseerbaarheid en onderscheidende elementen, 
selecteerde de jury vijf inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde van de 
prijsvraag. 
Bijlage 2 bevat een overzicht van de beoordeling in de eerste ronde.

Algemene aanbevelingen
 ● Nu de kavel en omgeving ervan duidelijk is: zoek aansluiting bij de omgeving en 

besteed aandacht aan de stedenbouwkundige inpassing. 
 ● Houd rekening met akoestiek.
 ● De prijsvraag is gericht op uitvoering van het winnende gezinsappartement; 

de eerste prijs is een exclusieve grondreserveringsovereenkomst. Deelname 
aan de prijsvraag impliceert dat u over voldoende financiële middelen 
beschikt of kan beschikken om de beoogde ontwikkeling van het winnende 
gezinsappartementencomplex conform de voorwaarden in het reglement te 
realiseren. Toon aan dat uitvoering van uw visie haalbaar is binnen de kaders van 
de prijsvraag en laat zien op welke wijze u de financiering organiseert.
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Geselecteerde inzendingen 
 
 

001 HRWG
Job van der Veer, ICOON Vastgoed BV, Velp
met Happel Cornelisse Verhoeven Architecten 
 
Juryoordeel
Sympathieke en afgewogen inzending, gebaseerd op de typologie van 
een verticale straat. Alle thema’s komen aan de orde. De beelden zijn wat 
harder dan de poëtische tekst, met uitzondering van de buitengevel, die een 
goede schaal heeft. De aanlanding op de openbare ruimte is goed. Er zijn 
vragen over het trappenhuis wat betreft de speelruimte voor kinderen en 
de gemeenschappelijke functionaliteit, en over de financierbaarheid van de 
overmaat die betaald moet worden. Het raam naar het trappenhuis is een mooi 
detail; de kas op het dak is een interessante gedachte. De functionaliteit van de 
gemeenschappelijke fietsenberging zou verruimd kunnen worden. Er is twijfel 
over het realiteitsgehalte van het loterij-idee.

Individuele aanbevelingen voor uitwerking in de 2e ronde  
Denk na over mogelijkheden voor het verbeteren van speelmogelijkheden 
voor kinderen. De galerij lijkt hier voor bedoeld, maar hoe is die ruimte te 
optimaliseren als het gaat om spelen? Denk daarbij ook aan multifunctionele 
mogelijkheden van de hal en aan betaalbaarheid van de overmaat in de hal. 
Spelen blijft beperkt tot binnen. Denk goed na over de relatie binnen-buiten en 
de wijze waarop kinderen toegang krijgen tot de buitenruimte. 
 

052 Rotterdamse toren van Babel
Laurens Boodt, Laurens Boodt Architect, Rotterdam
met Merwe Makelaars B.V., René Attasio, makelaar
 
Juryoordeel
Een van de meest inspirerende visies, die een mooi beeld oplevert. De verticale 
straat als thema van het gebouw is interessant. Het grensvlak tussen privé 
en openbaar is passend voor een gezinsappartement. De woningen zijn naar 
buiten georiënteerd. Er is waardering voor het idee van de plattegronden. Er zijn 
vragen over de complexiteit en de uitvoerbaarheid van het vernieuwende idee. 
De inzending wekt nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden voor het overstijgen 
van het conceptuele niveau in de uitwerking.

Individuele aanbevelingen voor uitwerking in de 2e ronde
Toon geloofwaardig aan dat de visie uitvoerbaar is. 
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064 Raamwerk
Jasper Baas, Studio Haussmann Rotterdam

Juryoordeel
Een concreet en goed uitgewerkt voorstel met een wezenlijk architectuurbeeld. 
Er wordt een casco voorgesteld waarbij via een coöperatie de gewenste inbouw 
kan worden gekozen. Het casco is zichtbaar in de gevel. Een gezin kan de 
woning flexibel en efficiënt indelen vanuit de mogelijkheid van dubbelhoge 
verdiepingen. In feite kan alles. De eenvoud van het idee spreekt aan, maar 
de aandacht voor kinderen is tamelijk indirect. Dat ook op deze manier voor 
gezinnen kan worden gebouwd is interessant om te laten zien.

Individuele aanbevelingen voor uitwerking in de 2e ronde
Geef aan waarom dit plan juist ook voor gezinnen geschikt is en geef echt 
aandacht aan kinderen. 

 

069  BIG HOUSE
Gundula Cordes, Gundula Cordes Architect, Amsterdam
met Bertram Fonville, Total Real Estate; Nanny de Jager, 
communicatieadvies en Michiel Vermeulen, Bureau Design-Based 
Communications

Juryoordeel
Een beheerste en realistische visie waarin goed is nagedacht over de 
organisatie van de ruimte, vanuit een centrale plek in het huis. Een krachtige 
verticale straat met een bijzondere trap. De verschillende woningtypes en 
plattegronden met open en gesloten ruimtes vergroten de aantrekkelijkheid. 
Het plan biedt veel daglicht. De schaal waarop is gedacht is sympathiek. 
Het trappenhuis aan de gevel biedt contact met de buitenruimte en eindigt 
daadwerkelijk aan de straat; de relatie met de buitenruimte kan sterker. 

Individuele aanbevelingen voor uitwerking in de 2e ronde
Het concept van het atrium als gemeenschappelijke ruimte en speelplek vraag 
extra aandacht vanuit de akoestische kwaliteit. Denk ook na over de interne 
gerichtheid van het voorstel. De relatie binnen-buiten verdient meer aandacht, 
ook vanuit de bewegingsvrijheid van kinderen. 
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152  Leef je leven! Circulair wonen in de stad
Immanuel Fäustle, architect, Amsterdam
met Iris Wijn, stedenbouwkundige; Sander Sparenberg, stadssocioloog 
Buurtperspectief en Frans Joseph Drehmans, Pro Ondernemer, Venture 
Capital 

Juryoordeel
Een gedegen visie waarbij de inzender zich goed heeft verdiept in de opgave 
en enkele nieuwe invalshoeken benoemt. De inzending onderscheidt zich 
door de vertaling van de belevingswereld van kinderen in goed doordachte 
stedenbouwkundige en architectonische principes. Er is een duidelijk idee over 
gezinnen en samenleven met meerdere generaties. De ruimtelijke indeling 
van de woningen op basis van gemeenschappelijke en specifieke domeinen, 
gekoppeld aan verschillende leeftijdsfasen en actieradius van kinderen spreekt 
aan. Het beeld is weinig inspirerend en de aanzet tot een voorstel is beperkt, 
waar tegenover staat dat geprobeerd wordt om de ruimtelijke vertaling van de 
ideeën in woorden te verduidelijken. 

Individuele aanbevelingen voor uitwerking in de 2e ronde 
Let op het schaalniveau van de aangereikte plot en zorg voor een overtuigende 
ruimtelijke vertaling voor de nieuwe typologie.
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4.  Tweede ronde
  

4.1. Vooraf 
Op 9 maart 2016 heeft de uitschrijver de vijf geselecteerde teams uitgenodigd 
voor deelname aan de tweede ronde. Daarbij werd de locatie voor uitwerking 
van de visie (een kavel op de hoek Kratonkade hoek Celebesstraat op de 
Lloydpier in de wijk Delfshaven te Rotterdam) aan hen bekend gemaakt. Aan 
ieder van de deelnemers zijn algemene en persoonlijke aanbevelingen van de 
jury meegegeven, plus aanvullende informatie: kavelpaspoort met toelichting, 
nota van uitgangspunten Lloydpier, afspraken aflevering eigendom en 
algemene verkoopvoorwaarden. Deze aanvullende stukken zijn niet openbaar 
gepubliceerd.
Op 21 maart vond een informatiebijeenkomst voor de geselecteerde deelnemers 
plaats op de locatie met de programmacoördinator en medewerkers projectteam 
Lloydpier van de gemeente, die niet bij toetsing of beoordeling betrokken zijn. 
Vragen bij deze bijeenkomst en tussentijdse schriftelijke vragen zijn beantwoord 
in nota’s van inlichtingen (24 maart, 13, 21 en 29 april, 26 mei). 
Op 8 en 15 juni vonden individuele spreekuren plaats waarbij de deelnemers 
mondeling vragen konden stellen in verband met hun plannen. Met het oog 
op gelijke behandeling kreeg iedereen drie kwartier de tijd en waren steeds 
dezelfde gesprekspartners van de gemeente Rotterdam aanwezig. Alle teams 
maakten van deze mogelijkheid gebruik.
Op 23 juni is een laatste nota van inlichtingen aan de deelnemers verstrekt met 
betrekking tot vragen die tijdens de spreekuren aan de orde kwamen en die 
iedereen aangaan. De nota’s van inlichtingen uit de tweede ronde zijn uitsluitend 
bedoeld voor direct betrokkenen bij de prijsvraag (uitschrijver, deelnemers, 
beoordelaars en organisatie) en worden door geen van hen openbaar gemaakt. 
Dit geldt nadrukkelijk voor de grondprijs; openbaarmaking hiervan leidt tot 
uitsluiting van de procedure.

4.2. Beoordeling

Toetsing
De inzendingen zijn op 31 augustus 2016 getoetst door de technische 
commissie in gebouw De Rotterdam. De commissie was dezelfde als in de 
eerste ronde. De programmacoördinator van de gemeente was aanwezig om 
eventuele vragen van de commissie te beantwoorden.  
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 Algemene indrukken van de technische commissie 
Er zijn grote verschillen in het niveau van uitwerking en in de aandacht voor 
kinderen; sommigen zijn dichter bij de visie gebleven dan anderen. De hoge 
verwachtingen worden niet in alle gevallen ingelost. De toon van de tekst 
is zakelijker, het beeld afstandelijker en soms (in esthetisch opzicht) minder 
aansprekend; de creativiteit en het enthousiasme uit de eerste ronde zijn wat 
minder sterk. 
De haalbaarheid is niet altijd helder, met name in financieel opzicht. Niet altijd 
is duidelijk hoe het financiële risico is afgedekt. Overigens stuurt de gemeente 
niet op prijsmaximalisatie, de grondprijs staat immers vast. De winnaar 
‘wint’ een grondreserveringsovereenkomst en moet binnen een maand een 
reserveringsvergoeding van 4% (kunnen) voldoen. Als het project slaagt wordt 
dit bedrag verrekend; als het mislukt blijft dit bedrag bij de gemeente. 
Alle plannen zoeken naar invulling van ‘collectiviteit’. De vraag is, hoe 
’collectiviteit’ werkt. Ook is gesproken over het dilemma van de prijsvraag: 
gezinsappartementen in de stad in relatie tot prijsstellingen die passen in de 
Rotterdamse markt. 
 
Resultaat van de toetsing 
De inzendingen zijn uitvoerig getoetst aan de randvoorwaarden en 
aandachtspunten. Een aantal inzenders heeft de grenzen van de voorwaarden 
opgezocht. Het is aan de jury ter beoordeling in hoeverre de oplossingen 
die op de grens liggen, bespreekbaar zijn. De commissie adviseert om alle 
inzendingen tot de beoordeling toe te laten, wat betekent dat aan de vier 
inzenders die niet als winnaar worden aangewezen, de vergoeding voor 
uitwerking in de tweede ronde kan worden toegekend. 
Met het oog op eerlijke concurrentie merkt de commissie nadrukkelijk op dat 
de presentatie van de inzendingen voor de jury, in geen geval andere of meer 
informatie mag bevatten dan aan haar is voorgelegd. Ook hiervan zijn de 
deelnemers na de toetsing op de hoogte gesteld.
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Jurybeoordeling
 De inzendingen zijn op 7 september 2016 beoordeeld door de jury in gebouw 
De Rotterdam. De jury had dezelfde samenstelling als in de eerste ronde; de 
beoordelingscriteria waren ook dezelfde als in de eerste ronde.
De jury heeft kennisgenomen van de bevindingen van de technische commissie 
en alle inzendingen beoordeeld. Zij constateerde dat het rapport van de 
commissie onontbeerlijk was om de beoordeling te kunnen uitvoeren.

Vooraf
 Alle deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld hun inzending voor de jury toe 
te lichten en er was gelegenheid voor de jury om vragen te stellen. Aanvullende 
informatie die sommige deelnemers ondanks het verbod daarop toch wilden 
presenteren, is ongezien terzijde gelegd. 
Omdat de deelnemers hun team in de tweede ronde konden aanpassen is aan 
hen opnieuw gevraagd een verklaring van eigendom aan hun inzending toe 
te voegen, waarin zij alle betrokkenen bij de uitwerking van de visie dienden 
te vermelden. Bijna alle deelnemers hebben hun team aangepast; één van 
hen heeft verzuimd melding te maken van de betrokken ontwikkelaar. Pas bij 
de presentatie door deze deelnemer bleek de ontwikkelaar (niet aanwezig bij 
de presentatie) een bij TBI aangesloten bedrijf te zijn - wat ook geldt voor het 
bedrijf van één van de juryleden. Met dit jurylid was de uitschrijver bij de start 
van de prijsvraag overeengekomen dat hij zich uit de beoordeling van de tweede 
ronde uit de jury zou terugtrekken indien een TBI bedrijf betrokken zou zijn. Dit 
kon bij de eerste ronde geen probleem zijn aangezien deze ronde anoniem 
verliep. Nu dit halverwege de dag van de presentaties toch het geval bleek te 
zijn en omdat het jurylid hiervan niet op de hoogte was, heeft de jury besloten 
dat het betreffende jurylid geen vragen zou stellen bij de presentatie en niet 
bij de individuele beoordeling van de betreffende inzending aanwezig zou zijn. 
Aldus is gehandeld.

Algemene indrukken
Over het geheel genomen sprak de jury zorgen uit over de vraag of de 
prijsvraag een goede winnaar zal opleveren. De kwaliteit van de uitwerkingen 
viel, mede door gebrekkige informatie op uiteenlopende aspecten in elk van 
de voorstellen, enigszins tegen. Over gezinsvriendelijkheid leek te weinig 
kennis aanwezig en over de vele ideeën over collectiviteit was niet altijd goed 
nagedacht. De financiële onderbouwingen liepen uiteen en riepen in de meeste 
plannen vragen op over het realiteitsgehalte en haalbaarheid.
Tegelijkertijd was de jury zich bewust van de complexiteit van de locatie, die in 
de eerste ronde nog niet bekend was. De opgave vroeg al om iets nieuws, en 
op deze lastige hoek van de Kratonkade en Loods Celebes is het moeilijk de 
oriëntatie en het parkeren goed op te lossen. De architectonische vormgeving 
van de inzendingen liep sterk uiteen. 
De jury sprak haar waardering uit voor de inzet van alle 149 inzenders die 
aan de prijsvraag hebben deelgenomen. Ze beveelt de uitschrijver aan om 
de oplossingsrichtingen van alle visies nader te analyseren en deze analyse 
wellicht te publiceren; dat kan interessant zijn voor opgaven in de toekomst.
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Beoordeling van de inzendingen op volgorde van nummer

001 HRWG / Lloydhuis
Job van der Veer, ICOON Vastgoed BV, Velp
1e ronde: met Happel Cornelisse Verhoeven Architecten
2e ronde: met Credo España 

 

Voorgesteld wordt een nadrukkelijk gemarkeerd gebouw in rode en witte 
baksteen met een stevige plint aan de beide straten. Het gebouw bestaat 
uit 11 lagen met een transparant trappenhuis op de hoek, een atrium over de 
gehele hoogte en een parkeergarage op de begane grond. Er zijn dubbelhoge 
woningen, grote appartementen en zeer grote privé balkons. De begane grond, 
eerste verdieping en de daktuin zijn collectief in gebruik; op de eerste verdieping 
zijn collectieve functies toegevoegd en er is een achtertuin. Het trappenhuis 
wordt benoemd als ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. 

Juryoordeel
Het concept van Het Rotterdamse Woongenootschap uit de visie, met ideeën 
over een collectieve woongemeenschap, eigendomsstructuur, subtiel centraal 
gemeenschappelijk gelegen trappenhuis en doorkijkjes, is grotendeels 
losgelaten. De nadruk is verlegd naar de locatie en de thematiek is omgebogen 
naar veel extra’s in het programma.
De jury vindt dat er sprake is van een grote discrepantie tussen de visie en de 
uitwerking. Op essentiële onderdelen herkent zij de innovativiteit en creativiteit 
van de visie onvoldoende. Het verplaatsen van het trappenhuis als centrum van 
het gebouw naar de hoek aan de straat vindt de jury geen goede keuze. 
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Aandacht voor kindvriendelijkheid is beperkt uitgewerkt en het idee van 
ontwerpateliers om toekomstige bewoners te betrekken is tamelijk algemeen. Er 
is waardering voor de grote overmaat, maar de vele extra’s brengen het geheel 
uit balans.  
Het gebouw is sterk intern gericht. De dichte plint in de straat draagt niet bij aan 
kindvriendelijkheid en aan de relatie met de omgeving. De architectuur wordt als 
niet aantrekkelijk en gedateerd beoordeeld. 
De jury is er niet van overtuigd dat de beoogde kwaliteit kan worden 
gewaarborgd. Zo brengen de verschillende verdiepingshoogten extra kosten 
met zich mee, maar komt de prijs per m2 GBO onder de marktprijs uit. 

052 Rotterdamse Toren van Babel
Laurens Boodt, Laurens Boodt Architect, Rotterdam
1e ronde: met Merwe Makelaars B.V., René Attasio, makelaar 
2e ronde: met AM, Michelle Corbeau, projectontwikkelaar en Bartels 
Ingenieursbureau, Hans Berkhout, constructeur 
 

 Het plan is geïnspireerd op het schilderij Toren van Babel van Pieter Bruegel 
dat zich in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen bevindt. Daarop 
loopt een straat aan de buitenzijde rondom de toren omhoog, die de ruimtes 
verbindt. De verdiepingen zijn dubbelhoog en de ramen zijn steeds anders. Dit 
uitgangspunt is gecombineerd met het principe van de zgn. Delftse stoep: een 
privé strook tussen woning en openbare ruimte.  
In het voorstel loopt de straat steeds langs de onderste van de twee woonlagen, 
zodat de slaapkamerverdieping meer privacy heeft. 
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Aan de achterzijde ligt een half verdiepte, tweelaagse parkeergarage; op de 
begane grond liggen hier woningen aan de straatzijde omheen. De toren is 
opgebouwd rond een centrale kern met lift. Het plan bevat 25 woningen van 70 
tot 160 m2. De woonkamers hebben zicht op stoep of straat, elke woning heeft 
een loggia en privé ruimte op de stoep, er is een plein op de eerste verdieping, 
een binnentuin en de mogelijkheid van een dakterras. De gezamenlijke 
ruimten zijn tevens vanuit de kern bereikbaar. De trappen bieden speelruimten 
voor gezamenlijk gebruik. Gekozen is voor een lichte baksteen en houten 
balustrades. Afmetingen en indelingen zijn flexibel en bewoners kunnen zelf de 
vorm van de ramen kiezen. Er wordt belang aan gehecht dat zij hun woning van 
buitenaf kunnen herkennen.

Juryoordeel 
De aard van de opgave leidt in dit plan tot nieuwe beeldvorming. De jury is 
enthousiast over het fascinerende beeld van het gebouw, dat als geheel een 
huis in de stad is geworden. Het heeft iconische potenties en zo’n gebouw 
heeft Rotterdam nog niet. Het kan bijdragen aan branding, maar het kan ook 
omstreden zijn. Wellicht mag de iconische waarde wel worden gelezen als het 
gezicht van een nieuwe woontypologie.  
Het gebouw heeft een duidelijke voor- en achterzijde met aan de achterkant veel 
grotere plateaus. De jury twijfelt aan de kwaliteit van de straat aan de noord- en 
oostzijde en aan de grote transparantie van de gevel aan de straatzijde. Er zijn 
vragen over de geringe afmetingen van de collectieve entree op de begane 
grond, maar over de combinatie van individuele woningen met collectieve 
buitenruimtes is de jury positief. De gezamenlijke speelruimten bij de trappen 
zitten op de goede plaats en kinderen kunnen de omhoog slingerende trap 
exploreren. De smalle straten worden gewaardeerd als achterpad. Hoewel de 
bouwmassa op bovengelegen verdiepingen terug ligt van de voorgeschreven 
rooilijnen acht de jury dit als bijzondere hoekoplossing gerechtvaardigd. De 
parkeeroplossing is realistisch; de garage zit mooi ‘ingepakt’ aan de achterzijde 
en er is een levendige plint met woningen aan de voorkant. 
Er is waardering voor de variatie in woningomvang, die bewoning door 
verschillende inkomensgroepen mogelijk maakt. Hoewel het vormconcept 
dwingt tot variatie in de plattegronden, zijn deze tamelijk plichtmatig. Vooral 
de eenzijdig georiënteerde woningen op de begane grond verdienen een meer 
bijzondere invulling zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het openbaar 
gebied. Er zijn geen restwoningen. 
De belangrijkste vraag is of het plan kan resulteren in een ontwerp dat ruimtelijk 
functioneert, met steile trappen buitenom die over twee bouwlagen langs smalle 
privé ruimten lopen. Hoe gaan bezoekers zich hier bewegen, en zullen kinderen 
zich er veilig voelen? Verschillende aspecten van het plan maken het zowel 
kostbaar als kwetsbaar. De betrokkenheid van een ervaren ontwikkelaar is een 
goede keuze, maar over de berekeningen is enige twijfel.
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064 Raamwerk
Jasper Baas, Studio Haussmann, Rotterdam

Het voorstel betreft een vrijstaand gebouw dat de envelop niet volbouwt. Er is 
voorzien in een tweelaagse parkeergarage onder het maaiveld met (goederen)
lift en vijf dubbelhoge woonlagen met telkens vier kavels van 160 m2 per laag. 
De woningen liggen altijd op een hoek. Dat de bezonning daardoor niet altijd 
even goed is, is daarvan een consequentie. Het sheddak wordt gebruikt om 
energie op te wekken. Er is een gevelsysteem toegepast waarbij de gevel met 
een schuifsysteem te openen is. De cascowoningen zijn geïnspireerd op het 
principe van het ‘open bouwen’ met een dragende gevel en flexibele inbouw 
van architect John Habraken uit de jaren ’60. Alles draait om flexibiliteit: zowel 
technisch als wat de mentaliteit van de bewoners betreft. De begane grond 
bevat een semi-openbare stadslobby van 6 meter hoog. Collectiviteit is niet 
geprogrammeerd. 
De inzender heeft er voor gekozen om het voorstel niet in teamverband uit te 
werken.

Juryoordeel 
Voorgesteld wordt een robuust gebouw dat is vertaald in heldere beelden, die 
door enkele juryleden inspirerend worden genoemd. De onderbouwing van het 
verhaal is nuchter en consistent.  
Het oordeel van de jury concentreert zich op de inherente paradox van het 
plan. Enerzijds wil de inzender volstrekt trouw blijven aan het concept van 
flexibiliteit, waarin alles mogelijk moet zijn. Anderzijds kunnen bewoners van 
alles veranderen, maar het concept mag hierdoor niet worden aangetast. De 
strategie is onvoldoende uitgewerkt in een plan van aanpak en er ontstaat geen 
beeld van de financierbaarheid. 
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Er zijn vragen over de betaalbaarheid van het casco plus aanvullende kosten 
van inbouw en over de organisatie van het proces, waarbij nu alleen nog de 
inzender zelf betrokken is.  
Over het geheel genomen heeft de jury waardering voor het concept. De kern 
van de opgave, om een gezinsgebouw te maken waarin echt aandacht wordt 
gegeven aan kinderen, heeft echter geen overtuigende invulling gekregen. 

069  BIG HOUSE
Gundula Cordes, Gundula Cordes Architect, Amsterdam 
1e ronde: met Bertram Fonville, Total Real Estate; Nanny de Jager, 
communicatieadvies en Michiel Vermeulen, Bureau Design 
2e ronde: team uitgebreid met Creon Swaghoven, Assay Plan & Vastgoed 
Economie; Ron de Jonge, DGMR; Wim Kamerling, TU Delft; Wing Ung, 
maquettebouw en Job van Zomeren, ERA Contour 

Uitgangspunt was een gebouw als een sculptuur met een centraal gelegen 
atrium als verticale straat. Een verdraaiing in de bouwmassa en inkepingen 
op de hoek vergroten het uitzicht op de Maas. Vanuit de binnentuin is er een 
verbinding met de straat en omgekeerd. Het gebouw wordt gerealiseerd in 
baksteen en glas. Variatie in plattegronden, van 95 tot 190 m2, wordt ontleend 
aan de skeletstructuur en flexibele woningscheidende wanden. Gekozen is 
voor split levels, waarbij door segmentering van het centrale trappenhuis per 
drie verdiepingen kleine woonbuurten worden beoogd. De onderste buurt is 
verbonden met de tuin; de lofts op de verdiepingen bevatten serres.  
Er is veel aandacht voor logistiek en praktische zaken, en voor brandveiligheid 
en akoestiek. Verdere invulling, detaillering en materialisering wordt door de 
bewoners bepaald. Gekozen is voor mede-opdrachtgeverschap omdat de 
locatie te complex is voor collectief opdrachtgeverschap en de risico’s te groot 
zijn.  
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Juryoordeel
De ingrepen in de bouwmassa zijn interessant, maar leveren naar het oordeel 
van de jury weinig op in het gebruik.  
Aandacht voor kindvriendelijkheid, waarop in de beelden van de visie sterk 
de nadruk werd gelegd, is achtergebleven in de uitwerking. Wel zijn er op de 
begane grond specifieke functies voor kinderen voorgesteld en is er waardering 
voor de fietsenstalling. 
De uitstraling van het gebouw lijkt tamelijk hard, maar er ontstaat geen 
uitgesproken architectonisch beeld van het gebouw omdat informatie hierover 
ontbreekt. Er is veel aandacht besteed aan de technische uitwerking van het 
gebouw, met name op het gebied van de akoestiek van de collectieve ruimte. 
De jury waardeert de experimentele wijze waarop de plattegronden worden 
ontwikkeld: de traditionele gang heeft plaatsgemaakt voor open ontsluiting. Ook 
de serre op de bovenste verdieping wordt positief beoordeeld. 
De doelgroep voor de woningen zal zeer beperkt zijn. Getwijfeld wordt of de 
Rotterdamse markt toe is aan woningen in de voorgestelde hoge prijsklasse 
met daarbij een zeer hoge prijs voor een parkeerplaats in een 3 laags 
geautomatiseerd parkeersysteem. De jury vraagt zich af of de voorgestelde 
buurtvorming gaat werken. 
De financiële haalbaarheid is goed uitgewerkt en getuigt van realisme; zo zijn 
er middelen gereserveerd om de interne akoestiek te kunnen beheersen. De 
extra investering in de kostbare kolommen-structuur is een verloren investering 
bij een koopproject. Na verkoop is flexibiliteit, die in individuele woning overstijgt, 
namelijk niet meer aan de orde. 
De jury is niet overtuigd van innovatieve aspecten en creativiteit in het voorstel 
en vindt het plan onvoldoende uitgesproken. 
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152  Leef je leven! Circulair wonen in de stad
Immanuel Fäustle, Studio Fäustle, Amsterdam
1e ronde: met Iris Wijn, stedenbouwkundige Studio Fäustle; Sander 
Sparenberg, stadssocioloog Buurtperspectief en Frans Joseph Drehmans, 
Pro Ondernemer, Venture Capital 
2e ronde: team uitgebreid met Steven Broekhof, Studio Fäustle; Vink Bouw; 
Pieters Bouwtechniek; Peter Mensinga, ARUP; Bieke van Hees, Tuin- en 
Landschapsarchitectuur en Danja Raven, Tekst & Journalistiek

Leidend voor dit plan is het idee van de ‘circulaire woning’, die geschikt moet 
zijn voor verschillende leeftijdsfasen die worden doorlopen en waarbij ruimte is 
voor zowel ouders als kinderen in een eigen domein - naast collectieve ruimtes. 
De centrale hal kan als huiskamer voor de buurt fungeren. 
De basis wordt gevormd door een betonnen casco van 7 meter hoog met 
schachten; in het casco zijn split levels opgenomen. Houten vloeren kunnen 
op 3 tot 4 meter hoogte vrij geplaatst worden naar gelang de behoeften en 
de gezinssituatie. Het parkeren is half verdiept opgelost en er is een centrale 
lift. Het gebouw heeft een riante entree en als geheel twee verschillende 
aanzichten: aan de straatzijde een robuuste gevel, aan de tuinzijde grote 
transparantie met serres. 
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Een raster op de kopse kanten kan begroeid worden en het dak bevat 
zonnecellen. De organisatie van het gebouw resulteert in vier verticale buurten 
die voorzieningen delen en per buurt beschikken over een tuin die telkens op 
de hoek ligt. Een tuinkamer is optioneel. Alle buurten hebben zicht op de eerste 
binnentuin. De routing kan per leeftijdsfase verschillen. Als basistypologie voor 
de woningen is gekozen voor de split level maisonnette met halve trappen 
en een serre. Elke woning heeft een voor- en achterdeur. De indeling wordt 
per woning met de bewoners ontworpen; men kan bijv. ook atelierwoningen, 
kangoeroewoningen of doorzonwoningen realiseren.

Juryoordeel
De jury vindt de onderliggende uitgangspunten interessant en intelligent 
uitgewerkt. Het plan is ambitieus en er is echt nagedacht over kinderen. Daarbij 
zijn jongeren en ouderen samengebracht. Het idee over de verschillende 
domeinen is innovatief, maar helaas niet duidelijk terug te zien in de 
verbeeldingen omdat plattegronden ontbreken. Dat maakt de vertaling van 
de uitgangspunten in het algemeen en de architectonische vormgeving in het 
bijzonder, lastig leesbaar. Het gevelbeeld aan de buitenzijde blijft hierdoor 
vrijblijvend. De ‘gaten’ in de gevel kunnen bijzonder worden en passend zijn op 
de Lloydpier. De nadruk ligt op de binnenzijde met de serres. De jury twijfelt 
over de expressie van het gebouw als een woongebouw.
De straten, galerijen en de ligging van de tuinen zijn inventief. Ruimtelijk kunnen 
boeiende woningen ontstaan met sympathieke korte galerijen naar de tuinen.  
De kosten zijn scherp berekend en het plan lijkt haalbaar, maar de verwachting 
is ook dat het geheel duurder zal uitvallen; het plan behoeft nog een goede 
doorrekening. De jury waardeert de betrokkenheid van een professionele partij 
die ervaring heeft met mede-opdrachtgever. 

4.3. Resultaat
De jury spreekt haar waardering uit voor de inzet van alle deelnemers.  
Wel heeft zij zich erover verbaasd dat plannen voor zo’n prestigieuze opgave 
en locatie geen van alle het doortimmerde niveau hebben dat zij ervan had 
verwacht. Dat brengt risico’s mee voor het vervolg. Alle inzendingen bevatten 
tekortkomingen; in enkele gevallen ontbreekt essentiële informatie. Van de 
voorstellen van ervaren partijen had de jury, ook in de eerste ronde, meer 
verwacht. Hier staat tegenover dat gekozen is voor een prijsvraagprocedure 
met een lage toetredingsdrempel. Dat biedt ook kansen aan een generatie van 
minder ervaren ontwerpers, die daardoor ook bij kunnen dragen aan het verder 
ontwikkelen van positieve concepten voor gezinsvriendelijk wonen.  
De meeste deelnemers hebben in de tweede ronde professionele partijen 
betrokken, hoewel niet in alle gevallen al een echt team leek te zijn ontstaan. 
De jury is zich bewust van het experimentele karakter van de opgave en van 
het ontbreken van een gedegen kennisniveau over gezinsvriendelijk wonen 
in Nederland. Maar dat er een aantal onzekerheden is wil niet zeggen dat de 
plannen onhaalbaar zijn. De onderhandelingsfase die wordt geboden in het 
vervolg op de prijsvraag heeft voor de jury de doorslag gegeven om toch een 
winnaar en een runner up aan te wijzen.
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De jury wijst het plan Leef je leven van Immanuel Fäustle en zijn team aan als 
runner-up.  
Het plan bevat innovatieve ideeën die ruimtelijk tot boeiende resultaten kunnen 
leiden.

Als winnaar van de prijsvraag wijst de jury het plan Toren van Babel van 
Laurens Boodt en zijn team aan.  
Het plan is uniek en heeft potentie, maar het is ook kwetsbaar. Voor het 
welslagen is van belang dat iedereen het een kans geeft en alle betrokkenen, 
waaronder ook de gemeente, zich achter dit plan scharen. Het plan moet 
nog wel goed worden doorgerekend. Het staat of valt met het behoud van de 
karakteristieken in de uitwerking, die het spannend maken. Dat maakt de rol van 
de architect in de verdere plantontwikkeling en uitwerking essentieel en vraagt 
om een goede supervisie. Als dit lukt, kan de Toren van Babel een bijzonder 
gebouw worden voor Rotterdam.
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Bijlage 1 - Deelnemers 

1 HRWG, Het Rotterdamse Woongenootschap
Job van der Veer, ICOON Vastgoed, Velp
1e ronde: met Happel Cornelisse Verhoeven Architecten
2e ronde: met Credo Espana

2 het cust(h)ome - appartement
Petra Sejkorova, Rotterdam
Frank de Vleeschhouwer

3 WONEN, MET HET GEZIN, IN DE STAD
Philip Koenen, Ph. Koenen, Architect, Groningen

4 black box
Martijn Graafmans, A3 Architecten, Willemstad

5 dichter onder de zon
Eric Vreedenburgh, Archipelontwerpers, Den Haag

6 EEN “HALF-VOORZIEND” WOONBLOK
J.A. van der Male, Public Domain Architecten, Rotterdam
P. Figdor - Public Domain Architecten; R. Ruijtenbeek, RRR Advice 

7 Circle of life
E.A. Paymans, SYNarchi, Roosendaal

8 Gestapelde tuinen
Rob Halbe, Halbe Bouwkundig Advies, Westervoort

9 Urban Courtyards
Furkan Köse, atelier PUUUR, Amsterdam
Vorm Ontwikkeling B.V., J. Kramer

10 DOWNTOWN
Jan Bochmann, Jan Bochmann Architecten, Amsterdam

11 NIEUWE PATRONEN
Frank Spoek, S2 Architecten BV, Amsterdam

12 Cluster Housing in Rotterdam
Jerrel Soetoredjo, Rotterdam

 Karleun Liu
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13 je HUIS je BOOM je UITZICHT je ENERGIE
Eva Stache, Stache Architect bna, Oostzaan
Mark Koning, Koning Architect bna

14 Het verhoogde plein als concept voor het nieuwe wonen
B.J.J. Legel, architektenburo Bob Legel, Rotterdam
ImD raadgevende Ingenieurs en architektenburo Bob Legel

15 Woon-weij
Caroline Bijvoet, Bijvoet architectuur & stadsontwerp, Rotterdam
Frank Immerzeel, Fred Lamsbergen, Starling Structures; Michel Tureay, Urban Match

16 Together-ments
D. Oranghi, MSOLUTIONS REAL ESTATE, Utrecht
Jeroen Bleijs, Architect/Urban Asociate, BDP Khandekar

17 Hogerop
Maria Haag, Maria Haag architectuur, Rotterdam
ir. Joris Hekkenberg, Hekkenberg Architects

18 Vul hier uw dichtheid in…
Daniël Jonathan van Markus, Terrena Architecten b.v., Rotterdam

19 Villa BuitensteBinnen
Marco Dijkshoorn, Van Omme & de Groot, Rotterdam
TVDH & Jannis Cappon; samenwerkende architecten Terry van der Heide, Jannis Cappon, Annett Arndt, 
Kees Duijvestein

20 MACRO-APPARTEMENTEN
Job Floris, MONADNOCK, Rotterdam
PROJECT2 NV

21 CoolCollective 
Thijs Mulder, StudioDAT, Rotterdam

22 Levenslang
Smelt Vastgoedmanagement, IJhorst
Artec Architecten en Smelt Vastgoedmanagement

23 The Puzzle Building
Dion Sparnaaij, De ever Architecten, Eindhoven

24 stad Thuis
Max Hoffer, Vos / Hoffer / vd Haar architecten, Oegstgeest

25 BUURT IN BEELD
Ed van de Wetering, MOVE urban architecture, Den Haag
Petra van der Kaai, MOVE urban architecture; Niels Plaisier, archilos Plan Development; Atze Boerstra, 
BBA binnenmilieu onderzoek & advies
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26 KIDT: Kwaliteit In De Tussenruimte
Wouter Oostendorp, Studio OxL, Rotterdam
Studio OxL; Hanneke Buurman; Joep Klabbers (zo architecten & Rotterdamse dakendagen),  
Joep Manschot; Jessica Curta (twee poemas)

27 AMAZINGLIVING
Benno Oosterom, Doduva ontwikkeling en advies, Utrecht
Jeroen Bestman, A3 architecten

28 MOVE UP!
Roel Bosch, Roel Bosch architecten, Rotterdam
Kerstin Hahn, Roel Bosch architecten; Amvest Vastgoedontwikkeling, Edwin van Leeuwen 

29 growing up down town
Martijn de Potter, NwA architecten, Den Haag
Tonko Leemhuis, NwA architecten; Robert Kohsiek, Woonam

30 Het verticale woonerf middenin de stad met een escape in de natuur
Merel Pit, Kraaijvanger, Rotterdam
David Hess, Kraaijvanger; Daniel Boot, Inspire Real Estate B.V.

31 nummer vervallen (dubbele inzending)

32 nummer vervallen (dubbele inzending)

33 OBUS revisited
Tom Bergevoet, temp.architecture, Amsterdam
Heembouw Wonen B.V., Ralph Muller

34 Jack Up City Tool Kit
Patricia Snel, PIER Architecten, Den Haag
Wim van de Kamer, YATAY/GEAR Box; Pieter Schepman, Yvonne Wattez, ZRI; Frans de Zwart, Royal
Haskoning DHV

35 Kamers en suite
Endry van Velzen, De Nijl Architecten, Rotterdam

36 Growing Up - comfortabel wonen voor gezinnen met alle voordelen van de stad
A.U.P. de Jongh Swemer, Loop Development B.V., Rotterdam

37 FUN IN THE CITY
Ramon Knoester, WHIM architecture, Rotterdam

38 Commondement
Arthur Middelkamp, URBANACTS, buro voor architectuur en omgevingsverbetering, Arnhem
Claire Oude Aarninkhof, landlan landscape architects, Peter van der West, Van der West-Creatieve Coding;
Julia Leitmeyer, Leitmeyer Product design; Willem van Zanten, Giesbers Rotterdam



32 Juryrapport Open Oproep Gezinsappartementen

39 Het Verticale Hof
Sustay | verantwoord wonen, De Meern
Moke Architecten; Smart2Result

40 PanaMaas
Angelique Haver, Architectuurstudio Haver, Amsterdam
Architectuurstudio Radenovic

41 Le Corridor
Joost Dolhain architect bi, architectuurstudio Joost Dolhain, Warnsveld

42 Stapel op Rotterdam
Femke Poppinga, Amsterdam
Marieke Schoonderbeek, beeldend kunstenaar, Marc du Pon, vastgoedontwikkelaar

43 RTM Ensuite
Marjolein van Eig, BureauVanEig, Rotterdam
Paul van de Kuil, UBDV

44  De transformatie van grondgebonden woning en stadsappartement naar 
gezinsappartement
Shahin Shahla, Delft

45 Gezinsappartementen met zolder
J.W. Groenendaal, JWG Architecten, Utrecht

46 Nieuw Rotterdams Collectief
Esther Stevelink, GAAGA Studio for architecture, Leiden

47 Het gestapelde kavel; een manifesto
Bob de Rijk, Den Haag
Rik Lambers

48 Gezinnen in beweging
Steven Broekhof, SuperImposed, Doorn
Dirk Schlebusch, CreatingUnites

49 Onconventineel wonen
Bjorn Mensink, Rotterdam

50 Urbana familia
Ph. Krabbendam, Krabbendam, Delft
Marta Campanijs, Noord Zuid Architectuur

51 FAMILY LOFTS
Wiebe van Houten, RAAK Architecten, Leiden
Duprie Bouw & Ontwikkeling; Van Zanten raadgevende Ingenieurs;  
TU Delft Leerstoel Product-ontwikkeling; NERA Vastgoed



33 Juryrapport Open Oproep Gezinsappartementen

52 Rotterdamse Toren van Babel
Laurens Boodt, Laurens Boodt Architect, Rotterdam
1e ronde: met Merwe Makelaars B.V., René Attasio, makelaar 
2e ronde: met Michelle Corbeau, AM; Hans Berkhout, Bartels Ingenieursbureau

53 (Ge)zin op Zuid
G.J. te Velde, Vanschagen Architecten, Rotterdam
A. van der Laan, SPIN gebiedsontwikkelaars

54 Gezinswonen op maat in de stad
F.R. Neerhof Oving, OVING Architecten, Groningen
Indero Development

55 5 minutes in Rotterdam
Harmen van de Wal, KRILL o.r.c.a., Rotterdam
XL.TAN

56 Garage Woningen
W.L. de Haan, NEXIT Architecten, Arnhem

57 “Hier groeit een stad”
W.D. Tuinzing, Amsterdam

58 Barbapartments; veranderlijk vastgoed voor gewortelde gezinnen in de stad
Jannie Vinke, ANA Architecten, Amsterdam
Rosalie de Boer, Hans Hugo Smit, BPD ontwikkeling

59 Kiezen én delen: living in the cloud
Wieteke Nijkrake, NOHNIK architecture and landscapes, Utrecht
Jorrit Noordhuizen, NOHNIK architecture and landscapes

60 De Andere Route
Caro van Dijk, Caro van Dijk Architectuur, Amsterdam
Jasper Grool Architect, Paul Kersten

61	 De	tand	des	flexibilitijds
Marike Wolterink, Bureau in oprichting, Rotterdam
Valentijn de Jong

62 Speelwoningen
Jan P. Mulder, Rotterdam

63 FL@
Sander Smit, ACCU Architecten, Rotterdam

64 Raamwerk
Jasper Baas, StudioHaussmann, Rotterdam
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65 FRAME & LAYER
Emiel van Riel, Janssen De Jong Projectontwikkeling, Son en Breugel
Marco Wubben, Leonie Eggen, Janssen de Jong Projectontwikkeling; Niels de Vries Humèl, Anne 
Berkers, 

66 KinderRijk 
Ineke Hulshof, Hulshof Architect, Delft
René Hoek, Het Architectenbureau; Jan Brouwer

67 MEERVOUD
Edwin Rosen

68 The only way is up
Hugo de Haan, ArchitectuurFabriek bv, Rotterdam
Snjezana Topolsak

69 BIG HOUSE
Gundula Cordes, Gundula Cordes - Architect, Amsterdam
1e ronde: met Bertram Fonville, Total Real Estate; Nanny de Jager, communicatieadvies;  
Michiel Vermeulen, Bureau Design 
2e ronde: team uitgebreid met Creon Swaghoven, Assay Plan & Vastgoed Economie; Ron de Jonge, 
DGMR; Wim Kamerling, TU Delft; Wing Ung, maquettebouw; Job van Zomeren, ERA Contour 

70 VINEXCESS-CITYSCAPE
William de Ronde, Rotterdam
Victor Verhagen, Professor Barabas; Valentijn de Jong 

71 “Geef thuis de ruimte”
Arjan de Nooijer, dNArchitectuur, Amersfoort
Johan Deur, Quintus Blok, BOAG advies & management

72 URBAN APP
Erik van Eck, Broekbakema, Rotterdam

73	 De	Petteflet
Ad van Eijck, dlve architecten, Delft

74	 Het	flexwonen
Vincent van Sambeek, Kuiper Compagnons, Rotterdam

75 Una giornata particolare
Dion van Dijk, ERA Contour B.V., Zoetermeer
Edward van Dongen, Marius Heijn, Laura Zuidgeest, Dion van Dijk, ERA Contour; Jeroen Atteveld, 
Bas Liesker, Heren 5; Fred Feddes; Martien Bos

76 DUBBEL HOOG IN DE STAD
Rick Bruggink, LachowskaBruggink Architecten, Amsterdam
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77 Verticale stedelijke luwte
Bart Cardinaal, HUNK-design, Rotterdam
Sander van der Ham, STIPO; Nadine Roos, HUNK-design; Bas Bulten, Punt Nul

78 Zoveel mensen, zoveel wensen
Erik Groenendijk, Oosterhout
Ernesto Yélamos

79 Flex-Yard
Kees van Hoek, Van Hoek Spuybroek architecten, Alkmaar
Theo Verburg Architecten

80 Nul10 Speelruimte voor stadsgezinnen
R. von Meding, KAW, Rotterdam
KAW: R. von Meding, BPD: R. de Boer, H. Smit, Vink Bouw: M. Klijn, B. de Vries

81 The Village Rotterdam
Vincent Taapken, New Industry Development BV, Rotterdam
Marc Koehler Architects BV; MKA Research & Development BV; BGSV Bureau voor Stedenbouw BV

82  Tuin Toren - T2
Bas van der Horst, HOLO Architects, Breda
ABT b.v.

83 Family Matters
Xavier Delnoij, Blauwhoed, Rotterdam
Matthijs Pool, Space & matter

84 SamSam
Leon Teunissen, VMX Architecten, Amsterdam
Marlon Huysmans, Kristian Esser, SoBuildings

85  The Encroachment Trope
E. Karanastasi, ExS Architects, Architecten Cie, Rotterdam
J.T.Q Lee, P. Puljiz, E. Vrieling, ExS Architects, Architecten Cie, Rotterdam

86 Het groene lint
Jacobien Hofstede, Studiohecht, Den Haag
Antonio Cannavacciuolo, Petra van Trigt, Studio Hecht; Johan Galjaard, ABT b.v.

87 ZOLDER
Reijer Pielkenrood, Design Studio Tatjana Djordjevic, Amsterdam
Patrick Fransen, NOAHH BV

88 We are family
Monique Gorisse, Studio GO, Rotterdam
Els Leclerq, Studio Aitken
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89 Het 3D-Woonerf 
Ivo van Capelleveen, Van Capelleven Advies, Utrecht
Edo Omerovic, Spacescrapers

90 Hoventoren
Kin Lam, Insight Architects, Amsterdam

91 Kamers, kamers, kamers
Bart van der Velde, Grosfeld van der Velde architecten, Breda
M29 Projectontwikkeling BV

92 Appartementen met een tuinhuis
Naomi Felder, Bureau Feld, Amsterdam
Bespoke stedelijke ontwikkeling; M. Lardinoye architect

93 010 Family Collective
Alexander Augustus, Augustus Architecten, Roermond
Archaris Architecture, Laura Piovan, MMX Company, Joep Hermans

94 SCHUIFHUIS
Gerjan Streng, The Cloud Collective, Rotterdam
The Cloud Collective, Violette Baudet; Inspire Real Estate

95 nummer vervallen (dubbele inzending) 

96 Serendipity
Joris van Hoytema, Hoyt Architecten, Rotterdam
Astrid Nieuwborg; Donald van Ruiten; Erik Leusink

97 Samen Leven Dichterbij
Gilad Sitton, Arbol, Eindhoven
Dick Voording

98 XS WONEN: extra smart, extra stedelijk, extra samen
E.I. Ronner, Lilith Ronner van Hooijdonk, Rotterdam
Jantine van de Weerdt, Locaeris; Swati Sen Gupta

99 UP^, ruimte om (op) te groeien
E.M. Vrij, Dura Vermeer, Rotterdam
Joris Stouten, Ellen Struijk, Noortje Vrij, Dura Vermeer

100 “Woonlandschappen”
M.A. Kums, STUDIO MAKS, Rotterdam
Rosalie de Boer, Hans-Hugo Smit, BPD Ontwikkeling B.V.; Peter Mensinga, ARUP; Cathelijne Nuijsink

101 Grow Up! Rotterdam
Wilco van den Ban, AM, Utrecht
Frank Vonk, Johan Snel, Tjerk ten Doeschate, Desiré Dujardin, Manon Schoran, AM
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102 Dubbelhoog-dubbelbreed
Bart Aptroot, One Architecture B.V., Amsterdam

103 Rotti & Co
Agnes Schneiders, ams architectuur, Amsterdam
Petra Nowak

104 Nieuwe SUPERLOFT
Wim van Bergeijk Architect, ‘s-Hertogenbosch

105 WELCOME2SHARE
René Sangers, MASA architects, Rotterdam
Hiroki Matsuura, MASA architects; Lars Hijlkema, PEGASUS Projectontwikkeling; Eelco Laglas,  
NOORDEN-BOSCH Vastgoed & advies; Bart Dura, IMPACT VASTGOED ROTTERDAM

106 EMPTY NEST
Marijn Mees, MEESVISSER / Frantzen et al, Amsterdam
Lemniskade Projecten b.v.

107 BABYLON 2.0
Koen Manneveld, FORMA architecten, Oostknollendam
Tjerk Bosker

108 De stad als zonnige speeltuin
Elvis Kaltofen, Maastricht
Thom Hamers

109  Meer gezinnen maken een toekomstbestendige stad
Arjan Karssenberg, KWSA Rotterdam, Rotterdam
SUS FLEX BOX: Kai Chung Ip, Jasper Keupink

110 Gezin in Rotterdam
Kobbe Nouwens, Rinus Roovers Architectuur, Breda

111	 Samen	voor	flexibiliteit	en	veiligheid.	Het	nieuw	wonen	in	Rotterdam
Thomas Rosema, Bureau Noordeloos, Groningen
Bureau Noordeloos, KLEIN Architecten; 3Draft

112  modern family house
Udo Garritzmann, Garritzmann Architecten, Rotterdam
Rick Wessels - biq architecten

113 Langs het tuinpad van mijn vader
Hans Vos, Urbannerdam, Rotterdam

114 Rotterdams onder 1 dak
M.J.A. Groothoff, atelier Groothoff, Delft
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115 Tussen stad en (t)huis
Marrit Winkeler, Willemsen U, Eindhoven
Linda Vlemmings

116 Groter van woningen. Meer dan de som der delen
Gijs Braakman, Noordwijkerhout
Stream Architecture; Alexander Mooi, Ik ben mooi.com

117  Tuinappartementen
Michiel Jansen Klomp, Utrecht
Joan Boogerd

118  Building a community
Klaartje Keeming, ArchitectuurStudio Keemink, Arnhem
Joppe Jansen, Refresh Architecture

119  Het “buurtgevoel”in de stad Rotterdam
Tim van Beukering, Station-D Architects, Delft
Lars Hoogewerf en Rico Heykant, Station-D Architects

120 New Kids in town 
Arthus Nuss, Global Architects, Den Haag
De Wijde Blik; Bot Bouw Initiatief

121 Hof in de hoogte
Julius Klatte, architect, Amsterdam
Roel van der Zeeuw, architect

122 Kluslofts
C.C. Schmidt, MIR Architecten, Amsterdam
MIR Architecten, Ferdinand Keulen

123 Open family
Irma van Oort, KCAP Architects & Planners, Rotterdam

124 The Fit
Sharan Bekker, Cepezedprojects, Delft
Cepezed, Jan Pesman, Ronald Schleurholts

125 AIR
Annelies van der Nagel, Beyond Now, Utrecht
Buiten5, Beyond Now

126 Ruimte om samen te zijn
Femke Stout, Atelier Femke Stout, Eindhoven

127 Stapelen op maat
Christof Fankhauser, CHNL Architecten en adviseurs, Delft
CNHL Architecten; Bert Simpelaar, Nova Forum Vastgoedontwikkelaars
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128 De City-Slicker
Emiel van der Maaten, Ontwikkelen in de stad BV, Rotterdam
Willem-Paul Dreesmann, Dreesmann Architectuur

129 Unite Familiale
F. Roozenboom, H.W. van der Laan bv, Mijdrecht

130 Het Waanzinnige Woongebouw!
Michel van der Velden, BFAS, Amsterdam
Gert-Jan van Amerongen, Van Amerongen Ruimtelijke Ontwikkeling; Albert Sikkema, BFAS

131 Eén blok Adam
M. Halbmeijer, APTO, Amsterdam
Voordaen Vastgoed

132 Stapelkavel
Erik Moederscheim, MoederscheimMoonen Architects, Rotterdam
Bart van Sliedregt, Kikx Development

133 Om de hoek
Henny Greve, Architekenatelier, Gouda
Joop Boudestein, HiPlus

134 De vervolmaking van de automobiliteit en de betekenis etc
A.J.C. Cloïn, Architectenbureau Aerlant Cloïn BNA , Bergen op Zoom

135  De Mazen
Jouri Kalkhoven, KALQUE, Delft
PKW Architecten en Bouwadvies, T. van Reuzen, P. Verbruggen; Marks Stedenbouw, E. Meks

136 YES WE SHARE!
S. Witteman, Current architecture + Urbanism, Schiedam
Reurbanizers, Projectontwikkeling + Vastgoed; Current architecture + Urbanism

137 De Eersteling, wonen op z’n Rotterdams
Carmen Dirkx, urban design & architecture by carmen, Rotterdam
De Maese Woningen BV

138 TROTS
Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling B.V., Loenen
Koen van Velsen architecten

139 Modern Family
Hans de Moor, Sping Architecten, Rotterdam
Pouyan Mehdizaqdeh, Alfons Hams, Jurjen Vermeer

140 Tuinloft toren
Maarten Veerman, Witteveen + Bos, Deventer
Joep van der Veen, Bokkers van der Veen Architecten; Maaike Schravesande, Urbannerdam
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141 LIVING APART TOGETHER
Jeroen Schipper, JSA, Rotterdam

142 Stadhuistoren 
Elma van Boxel, ZUS, Rotterdam
Kondor Wessels Vastgoed

143 Sackgaz
Dhr. Van de Pol, Willemstad

144 The Urban VillaGE a CONTEMPORARY multi-family dwelling type
Martijn Pater, Adagio architecture/urbanism, Wageningen
Adriaan Jurriëns Architect

145	 Hoflofts
Sjaak Huizenga, Twinpire, Almere

146 HELIX
Marco Romano, op ten noort blijdenstein, Utrecht
Simon Wijrdeman

147 Buitenspelen XYZ!
Emma van Helden, Amsterdam

148 K2Huis met families
Reinier de Gooijer, Reinier de Gooijer Architect, Groningen
ZOFA architecten

149 STAIRWAY TO HAPPY
Raymond van den Broek, raymond van den broek architect, Rotterdam
Guyonne van der Velden, guyonne van der velden architect

150 LIVE IS IN THE AIR
Michael Lubbers, MAX ARCH, Leiden
Stefan Venekamp, Horsman+Venekamp architecten

151  DUTCH TOUCH, de huisvestingsoplossing voor hedendaagse gezinnen die 
in de stad willen (blijven) wonen
M.J. Bout, URBMATH, Rotterdam
Patrice van Benten, Piron Wonen; Andrew page, Andrew page Architects

152 Leef je leven! Circulair wonen in de stad
Immanuel Fäustle, Studio Fäustle, Amsterdam
1e ronde: met Iris Wijn, stedenbouwkundige Studio Fäustle; Sander Sparenberg, stadssocioloog 
Buurtperspectief en Frans Joseph Drehmans, Pro Ondernemer, Venture Capital 
2e ronde: team uitgebreid met Steven Broekhof, Studio Fäustle; Vink Bouw; Pieters Bouwtechniek; 
Peter Mensinga, ARUP; Bieke van Hees, Tuin- en Landschapsarchitectuur; Danja Raven, Tekst & 
Journalistiek
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Bijlage 2 - Resultaat eerste ronde

Nr. T* R* Motto

1 S 4 HRWG > geselecteerd voor de 2e ronde
Sympathieke en afgewogen inzending, gebaseerd op de typologie van een verticale straat. Alle 
thema’s komen aan de orde. De beelden zijn wat harder dan de poëtische tekst, met uitzondering 
van de buitengevel, die een goede schaal heeft. De aanlanding op de openbare ruimte is 
goed. Er zijn vragen over het trappenhuis wat betreft de speelruimte voor kinderen en het 
gemeenschappelijke functionaliteit, en over de financierbaarheid van de overmaat die betaald moet 
worden. Het raam naar het trappenhuis is een mooi detail; de kas op het dak is een interessante 
gedachte. De functionaliteit van de gemeenschappelijke fietsenberging zou verruimd kunnen worden. 
Er is twijfel over het realiteitsgehalte van het loterij-idee.

2 R 2 het cust(h)ome-appartement  
Gestapelde laagbouw met tuin op het maaiveld. Algemeen concept waarin geen concrete keuzes 
worden gemaakt. Geen informatie over haalbaarheid.

3 R 2 Wonen, met het gezin, in de stad
Aardig idee van gestapelde eengezinswoningen. Niet onderscheidend en te ingewikkeld voorstel.

4 M 1 Black Box 
Cradle-to-cradle lease huis, parkeren op straatniveau, houtskelet. Beperkt uitgewerkte visie, veel 
sfeerbeeld.

5 M 2 dichter onder de zon
Voorstel waarbij technologie flexibiliteit kan brengen. De nadruk ligt op de analyse en een algemene 
aanpak. Een visie op specifieke aandacht voor gezinnen ontbreekt. 

6 M 1 EEN “HALF-VOORZIENEND” WOONBLOK
Onuitgewerkt idee, waarbij een relatie met referentiebeelden wordt gemist.

7 R 2 Circle of life 
Voorstel gebaseerd op organisatie. Er worden geen specifieke keuzes gemaakt.

8 M 1 Gestapelde tuinen 
Inzending met een nadruk op planbeschrijving, waarbij een visie achterblijft.

9 M 1 Urban Courtyards
De visie geeft geen antwoord op de vraag.

10 S 1 Downtown
De visie valt op door de financiële aspecten. Aandacht voor de haalbaarheid van het idee is beperkt.

11 R 2 Nieuwe Patronen 
Sympathiek, maar niet specifiek voorstel.
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Nr. T* R* Motto

12 R 2 Cluster Housing in Rotterdam 
Inzending met de nadruk op de analyse, waarbij een visie achterblijft.

13 M 1 je HUIS je BOOM je UITZICHT je ENERGIE  
De inzending geeft geen antwoord op de vraag.

14 M 1 Het verhoogde plein als concept voor het nieuwe wonen 
Complete visie met functioneel beeld, maar geen bijzonderheden.

15 M 1 Woonweij
Onduidelijke inzending.

16 M 1 Together-ments 
Inzending met de nadruk op programma, waarbij een ruimtelijke vertaling wordt gemist.

17 R 3 Hogerop, of hoe minder keuze leidt tot meer tevredenheid
Helder uitgewerkt voorstel met beperkte innovatie. Grondgebonden woningen vertaald naar 
appartement, met buitenruimte en speelruimte. Typologie casco inbouw met hofjes op hoogte. Er 
is sprake van een interne wereld waarbij de relatie met de buitenwereld achterblijft. Het parkeren is 
goed opgelost. Niet alle functies zijn duidelijk, maar er is ruimte voor het maken van eigen keuzes. Er 
is twijfel over de verschijningsvorm van het gebouw. 

18 M 1 Vul hier uw dichtheid in… 
Globale visie met gedateerd beeld.

19 R 2 Villa BuitensteBinnen 
Consequente inzending, niet voldoende onderscheidend.

20 R 2 MACRO-APPARTEMENTEN 
Samenhangende en consequente inzending, niet voldoende onderscheidend. Informatie over de 
haalbaarheid ontbreekt.

21 M 1 CoolCollective  
Algemene visie, niet voldoende onderscheidend.

22 M 1 Levenslang 
De inzending bevat veel ideeën en resulteert niet in een samenhangende visie.

23 R 2 The Puzzle Building 
Inzending gebaseerd op algemene moderne stedelijkheid, niet voldoende onderscheidend.

24 M 1 stadThuis 
Een correcte visie, waarin geen keuzen worden gemaakt.

25 M 1 Buurt In Beeld 
De inzending stelt een dorp in de stad voor, waarin alles kan. Er worden geen keuzen gemaakt.

26 R 2 KIDT: Kwaliteit In De Tussenruimte 
Inzending met het karakter van een uitgewerkte structuurschets, niet voldoende onderscheidend.

27 M 1 Amazing Living  
De inzending ontstijgt de uitvraag niet.

28 M 1 MOVE UP!  
Anekdotische inzending die niet resulteert in een heldere visie.
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Nr. T* R* Motto

29 S 2 GROWING UP DOWN TOWN
Dragende gevels, waardoor flexibele plattegronden kunnen worden georganiseerd en ruimte op 
de overloop kan worden benut. De inzending bevat oplossingen en dakterrassen voor het verticale 
dorp die ook door anderen worden voorgesteld. Een visie op het gezin ontbreekt. De overgang van 
binnen naar buiten is niet voldoende overtuigend. Onduidelijk is hoe de investeerder families gaat 
interesseren en hoe invloed wordt georganiseerd.

30 M 1 Het verticale woonerf middenin de stad met een escape in de natuur 
Anekdotische inzending, algemene visie.

31  - - nummer vervallen (dubbele inzending)

32  - - nummer vervallen (dubbele inzending)

33 R 4 OBUS revisited - een vertikale stad voor het moderne stadsgezin 
Flexibel casco met inbouw, gebaseerd op gangbare maat uit de woningbouw met de ruimtelijke 
voordelen van een maisonnette. Er is bewust gekozen voor woningen die niet zozeer specifiek 
zijn voor gezinnen met kinderen, maar die wel goed door gezinnen bewoond kunnen worden. 
Experimenteel is de ruimte die wordt gelaten voor invulling van de buitenruimte. De visie roept 
verwachtingen op, maar er is twijfel of de inzender er in kan slagen om aan te tonen dat uitwerking à 
la Le Corbusier mogelijk is.

34 S 1 Jack Up City Tool Kit
De nadruk ligt op procesbeschrijving over schaalbaarheid en flexibiliteit. Dit resulteert niet in een 
visie. 

35 R 4 Kamers ensuite
Een goed doordachte analyse met goede voorbeelden en mooie plattegronden. Intelligent en 
ruimtelijk gebouw met typologie casco / inbouw van één verdieping. De inzending onderscheidt zich 
door de nadruk op het proces via een Baugruppe, echter de aandacht voor proces en aanpak is 
sterker dan die voor de visie. 

36 S 2 Growing Up 
Inzending met een hoog ambitieniveau. Groen in dak en gebouw, collectief groen en overmaat, 
terwijl collectiviteit niet wordt afgedwongen. De focus ligt op de buitenzijde; aandacht voor 
organisatie en proces(vernieuwing) blijft daarbij achter. De ideeën maken een traditionele indruk. De 
beelden sluiten niet aan bij de ambities en bij de schaal van de plot. Er is nagedacht over kinderen, 
maar over het geheel genomen roept de inzending het beeld van een gated community op. 

37 M 1 FUN IN THE CITY 
De inzending geeft geen antwoord op de vraag.

38 M 1 Commondement 
De inzending herdefinieert de vraag.

39 S 3 Het Verticale Hof
Gedifferentieerd beeld met grondgebonden woningen. Er is waardering voor de tekst, waarin de 
verschillende activiteiten helder en mooi worden beschreven. De referentiebeelden zijn minder 
duidelijk. Het voorstel concentreert zich rond de trap, die een doel op zich lijkt te worden. Het thema 
van een verticale straat door het gebouw is op zichzelf intrigerend, maar niet realistisch op de schaal 
van het gebouw.

40 R 2 PanaMaas 
Inzending waarbij een specifieke visie achterblijft.
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Nr. T* R* Motto

41 M 1 Le Corridor 
De inzending blijft op alle onderdelen algemeen; het beeld is conservatief.

42 R 2 Stapel op Rotterdam 
Algemeen voorstel voor een bredere doelgroep, waarbij informatie over haalbaarheid ontbreekt.

43 S 3 RTM Ensuite
De plot vormt het uitgangspunt van de visie; de beelden zijn sfeervol en persoonlijk. Gekozen is voor 
het klassieke bouwblok met een drukke en een rustige zijde en het idee van Baugruppen. Er is goed 
nagedacht over de plattegronden. De relatie met stoep en omgeving is niet helder. Getwijfeld wordt 
aan het Airbnb-idee, waardoor anonimiteit wordt gecreëerd in een stedelijke omgeving waar juist 
behoefte is aan bekendheid met medebewoners.

44 M 1 De transformatie van grondgebonden woning en stadsappartement naar  
gezinsappartement 
De inzending bevat geen visie op de opgave. Het beeld is niet relevant.

45 M 1 Gezinsappartementen met zolder  
De visie concentreert zich op het idee van de zolder.

46 R 2 Nieuw Rotterdams Collectief
Inzending geconcentreerd rond collectiviteit; concrete aanzetten voor uitwerking zijn, ook in de 
referenties, beperkt.

47 M 1 Het gestapelde kavel; een manifesto
De inzending reageert op een niet gestelde vraag.

48 S 2 Gezinnen in beweging
Een van de weinige inzendingen met een meer diverse doelgroep. Het uitgangspunt is sympathiek, 
maar de ideeën zijn niet ruimtelijk vertaald en een aanzet voor een plan wordt gemist. Het verhaal 
over duurzaamheid overtuigt niet.

49 M 1 Onconventioneel wonen
De visie is tamelijk ongericht en niet realistisch. Aandachtspunten worden niet of te beperkt 
uitgewerkt.

50 M
1

Urbana familia 
Zeer schematische inzending die niet resulteert in een visie.

51 R 2 FAMILY LOFTS
Prefab bouwsysteem met nadruk op de technische vertaling, die niet voldoende overtuigt.

52 S 4 Rotterdamse toren van Babel > geselecteerd voor de 2e ronde
Een van de meest inspirerende visies, die een mooi beeld oplevert. De verticale straat als thema 
van het gebouw is interessant. Het grensvlak tussen privé en openbaar is passend voor een 
gezinsappartement. De woningen zijn naar buiten georiënteerd. Er is waardering voor het idee van 
de plattegronden. Er zijn vragen over de complexiteit en de uitvoerbaarheid van het vernieuwende 
idee. De inzending wekt nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden voor het overstijgen van het 
conceptuele niveau in de uitwerking.

53 M 1 (Ge)zin op Zuid 
De inzending is gericht op herbestemming en geeft geen antwoord op de vraag.

54 M 1 Gezinswonen op maat in de stad
Er is sprake van een aanzet tot een visie; over het geheel genomen is de inzending te beperkt.
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Nr. T* R* Motto

55 M 1 5 minutes in Rotterdam
De inzending schetst een sfeerbeeld en resulteert niet in een uitgesproken visie.

56 R 2 De Garagewoning 
De inzending is onduidelijk en niet sterk. De ‘garagewoning’ refereert vermoedelijk aan het skelet 
van een parkeergarage waar elementen ingeschoven kunnen worden. Het stapelen van drielaags 
woningen is niet bijzonder. De vraag naar kindvriendelijkheid wordt niet beantwoord.

57 M 1 “Hier groeit een stad” (HGES) 
De inzending is sterk theoretisch en wordt onvoldoende concreet.

58 S 2 Barbapartments; veranderlijk vastgoed voor gewortelde gezinnen in de stad
De inzending schetst een complex beeld. De aandacht voor meer dan het gebouw alleen wordt 
gewaardeerd. Alle ideeën worden benoemd, maar er ontstaat geen beeld van een onderbouwd 
voorstel. 

59 M 1 Kiezen èn delen: living in the cloud
Een generieke inzending die niet leidt tot concrete uitspraken.

60 M 1 De Andere Route 
Schematische inzending met inconsistente referentiebeelden.

61 R 2 De	tand	des	flexibilitijds 
Inzending met de nadruk op het proces, waarbij geen ruimtelijk beeld ontstaat.

62 M 1 Speelwoningen 
Uit de inzending spreken voornamelijk wensen, geen voorstellen.

63 S 4 FL@
Origineel concept, gebaseerd op een sociale typologie. Kinderen vormen de vaste kern in de context 
van uiteenlopende gezinssamenstellingen. Hier is een structuur omheen gebouwd. De ruimtelijke 
typologie kan als wintertuin worden opgevat. De ruimte tussen de twee gebouwen is open. De 
referentiebeelden zijn niet duidelijk; mogelijk wordt gerefereerd aan stedelijkheid in de luwte. 

64 M 4 RAAMWERK > geselecteerd voor de 2e ronde
Een concreet en goed uitgewerkt voorstel met een wezenlijk architectuurbeeld. Er wordt een casco 
voorgesteld waarbij via een coöperatie de gewenste inbouw kan worden gekozen. Het casco is 
zichtbaar in de gevel. Een gezin kan de woning flexibel en efficiënt indelen vanuit de mogelijkheid 
van dubbelhoge verdiepingen. In feite kan alles. De eenvoud van het idee spreekt aan, maar de 
aandacht voor kinderen is tamelijk indirect. Dat ook op deze manier voor gezinnen kan worden 
gebouwd is interessant om te laten zien.

65 S 2 FRAME & LAYER
Inzending gebaseerd op het idee van gestapelde huisjes, waarbij een aanzet tot typologie 
achterwege blijft. De tekst wordt niet voldoende specifiek. Er is niet voldoende vertrouwen dat het 
idee tot een plan kan leiden.

66 R 2 KinderRijk 
De inzending valt op omdat er robots worden opgevoerd. Verder blijft het voorstel algemeen en 
traditioneel.

67 M 1 MEERVOUD 
De inzending heeft het karakter van een aanzet tot onderzoek. 

68 M 1 The only way is up 
De inzending concentreert zich op het idee van de hellingbaan.
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Nr. T* R* Motto

69 S 4 BIG HOUSE > geselecteerd voor de 2e ronde
Een beheerste en realistische visie waarin goed is nagedacht over de organisatie van de 
ruimte, vanuit een centrale plek in het huis. Een krachtige verticale straat met een bijzondere 
trap. De verschillende woningtypes en plattegronden met open en gesloten ruimtes vergroten de 
aantrekkelijkheid. Het plan biedt veel daglicht. De schaal waarop is gedacht is sympathiek. Het 
trappenhuis aan de gevel biedt contact met de buitenruimte en eindigt daadwerkelijk aan de straat; 
de relatie met de buitenruimte kan sterker. 

70 M 1 VINEXCESS CITYSCAPE 
De visie blijft tamelijk algemeen en er zijn vragen over de realiseerbaarheid van de voorstellen.

71 R 2 Geef thuis de ruimte
Sympathieke, niet voldoende specifieke inzending.

72 R 2 URBAN APP
Consequente visie, niet voldoende onderscheidend.

73 R 2 De	Petteflet
De mooie referentiebeelden zijn sterker dan het verhaal, dat niet onderscheidend is. In de basis 
wordt een galerijflat voorgesteld. De echte toegevoegde waarde van de serre is niet omschreven. 
Er zijn geen collectieve verplichtingen. Een voordeel is dat het plan in korte tijd kan worden 
gerealiseerd. De inzending bevat bijna een ontwerp, dat is niet gevraagd.

74 M 1 Het	flexwonen 
De inzending geeft geen gericht antwoord op de vraag.

75 R 2 Una giornata particolare 
Verticale straat, onvoldoende onderscheidend ten opzichte van de andere inzendingen met deze 
typologie. De referenties beperken zich tot een impressie van de functies.

76 S 3 Dubbel hoog in de stad
Sympathiek voorbeeld van een dubbel hoog casco met maisonnettes. Het uitgangspunt is 
interessant, maar tamelijk ingewikkeld w.b. het combineren van galerijen en gemeenschappelijke 
ruimten. De hoogte van het terras biedt goede lichtinval. De buitenruimte aan beide zijden vraagt om 
een specifieke situering.

77 R 2 Verticale stedelijke luwte
Een complete en zorgvuldige, maar niet heel bijzondere visie met aansprekende referenties. De 
wijze waarop de buitenruimte bij het gebouw getrokken wordt en waardoor het geluid weg kan, is 
een aardig idee. De aandacht voor non-toxische materialen valt op. Over het geheel genomen is de 
visie niet realistisch.

78 M 1 Zoveel mensen, zoveel wensen 
Vrijblijvende inzending die niet resulteert in een visie.

79 R 2 Flex-Yard
Inzending met een basaal karakter en amorfe referenties. De uitwerking is beperkt. 

80 S 2 Nul10 Speelruimte voor stadsgezinnen
Het voorstel gaat meer over gebruik dan over vastgoed. Het idee is vernieuwend vanuit 
deeleconomie; het gaat niet om bezit maar om gebruik. Het concept kan op meerdere plannen 
worden toegepast. In het kader van deze prijsvraag blijft het idee een abstractie en leidt niet tot een 
gebouw.

81 R 2 The Village Rotterdam 
Voorgesteld wordt een zelf af te bouwen casco met loftsfeer. Niet voldoende onderscheidend.
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Nr. T* R* Motto

82 M 1 Tuin Toren - T2
Een ontwikkelingsplan waarbij een inhoudelijke visie op de opgave achterblijft.

83 M 1 Family Matters 
De inzending is gericht op een filosofie op de doelgroep.

84 R 2 SamSam 
De inzending denkt vanuit een nieuw financieringsmodel, maar slaagt er niet in het karakter van een 
manifest te vertalen in een overtuigend uitgewerkt voorstel.

85 R 2 The Encroachment Trope 
Gestapeld, gezamenlijk opdrachtgeverschap aan de hand van zeer uiteenlopende voorbeelden. Dit 
resulteert niet in een heldere visie.

86 M 1 Het groene lint
Beperkte visie waarin specifieke keuzes worden gemist.

87 M 1 ZOLDER
Algemene visie, gebaseerd op een beperkt idee.

88 M 1 We are family
Globale inzending die niet resulteert in een uitgesproken visie.

89 R 2 Het 3D-Woonerf – EVOX1123 
Woonerf principe met een sterk groen karakter. Niet voldoende onderscheidend.

90 M 1 Hoventoren 
Weinig uitgesproken visie gebaseerd op stapeling van bouwblokken.

91 M 1 Kamers, kamers, kamers
Vrijblijvende inzending waarin de aandachtspunten beperkt aan de orde komen.

92 S 2 Appartementen met een tuinhuis
Inzending waarbij een deel van de kavel onbebouwd blijft. De poging om het accent op de 
buitenruimte te leggen wordt gewaardeerd. Het idee van het tuinhuis en buiten spelen spreekt aan, 
maar is niet helder uitgewerkt. De referentiebeelden zijn niet passend.

93 M 1 010 Family Collective 
Algemene beschouwing die niet resulteert in een visie op de opgave.

94 R 2 SCHUIFHUIS
De visie gaat niet over ruimte, het is een nieuw verdienmodel dat de route aangeeft die kan worden 
gevolgd. Er is een groot financieel risico. Aan de realiseerbaarheid wordt getwijfeld. 

95  - - nummer vervallen (dubbele inzending)

96 M 1 Serendipity 
De inzending geeft geen antwoord op de vraag.

97 M 1 Samen Leven Dichterbij 
Vrijblijvende inzending die niet resulteert in een visie op de opgave.

98 R 2 XS WONEN: extra smart, extra stedelijk, extra samen 
Algemene visie waaruit geen samenhangend beeld naar voren komt. De referentiebeelden sluiten 
niet overtuigend aan op de tekst.
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Nr. T* R* Motto

99 M 1 DIALOOG
Anekdotische inzending die niet resulteert in een samenhangende visie op de opgave.

100 R 2 Woonlandschappen 
De inzending stelt een houten bouwsysteem voor. Er is sprake van een veelheid aan ideeën waarbij 
geen keuzes worden gemaakt. 

101 M 1 Grow Up! 
De inzending stelt een concept van zones voor waarin kinderen opgroeien. Dit resulteert niet in een 
complete visie op de opgave.

102 R 2 Dubbelhoog-dubbelbreed
Beperkt uitgewerkte visie gebaseerd op het rijtjeshuis als module. De referenties zijn onduidelijk.

103 R 2 Rotti & Co 
Pragmatische inzending die niet tot de verbeelding spreekt. De referenties zijn onduidelijk.

104 R 2 Nieuwe SUPERLOFT
Visie die zich concentreert op de loft. Het gezin staat niet centraal en er is geen aandacht voor 
kindvriendelijkheid. Financieel gedetailleerd. De inzending is weinig bijzonder.

105 M 1 WELCOME2SHARE 
Schematische inzending met beperkte uitwerking.

106 M 1 Empty Nest: een gebouw om te vullen 
Vrij indeelbaar houten casco. De visie is beperkt uitgewerkt.

107 M 1 Nieuw Babylon 2.0
Theoretische inzending. Niet passende referenties.

108 M 1 De stad als zonnige speeltuin
Eenvoudige inzending waarin de aandachtspunten niet worden uitgewerkt.

109 M 1 Meer gezinnen maken een toekomstbestendige stad 
Een inzending met veel onuitgewerkte ideeën.

110 M 1 Gezin in Rotterdam 
Globale inzending, geen concrete voorstellen.

111 M 1 Samen	voor	flexibiliteit	en	veiligheid:	het	nieuwe	wonen	in	Rotterdam 
Beschouwing op gezinnen in de stad waarbij een concrete visie op de opgave achterblijft.

112 R 2 modern family house 
Degelijk voorstel waarbij het maximum aantal bouwlagen is gerelateerd aan brandweereisen. Er is 
geen aandacht voor kinderen en geen overmaat. De visie inspireert niet. 

113 R 2 Langs het tuinpad van mijn vader. Gezinnen in de stad
Algemene visie met beperkte uitwerking. De referentiebeelden zijn gevarieerd. 

114 M 1 Rotterdams onder 1 dak 
Globale visie waarin geen duidelijke keuzes worden gemaakt.

115 S 2 Tussen stad en (t)huis
Sympathiek voorbeeld van hoge huizen waarin de gevels zelf mogen worden bepaald. Er is sprake 
van een semi publieke verticale straat. De buitenruimte, de ontsluiting naar de buitenruimte en de 
flexibiliteit worden gewaardeerd. De uitwerking is minder sterk en de informatie over het proces is 
beperkt. Er ontstaat geen aantrekkelijk beeld. 
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Nr. T* R* Motto

116 R 2 Groter dan woningen - meer dan de som der delen 
Algemene inzending met beperkte uitwerking. Houten draagstructuur. De referenties zijn niet 
passend.

117 M 1 Tuinappartementen
Algemene visie met beperkte uitwerking.

118 M 1 Building a community
Beperkte visie met onsamenhangende referenties.

119 M 1 Het “buurtgevoel”in de stad Rotterdam 
Algemene visie, gebaseerd op een beperkt idee.

120 R 3 New Kids in town  
Goed uitgewerkte inzending gebaseerd op flexibel casco met inbouw en aandacht voor de ruimte 
eromheen. Meer een aanpak dan een visie. Niet voldoende prikkelend.

121 S 3 Hof in de hoogte
Een van de weinige inzendingen waarbij het verschil in privé, semi-privé en publiek in gradaties 
wordt gemaakt. Dubbel hoog casco met hof in de hoogte en collectieve buitenruimte. Aansprekend 
idee met beperkte uitwerking. Alles wordt geregeld binnen het gebouw, dat is eigen aan de 
hofjescultuur maar moeilijker voorstelbaar in een appartementengebouw. Een typologie ontbreekt. 
Het risico zit in de commerciële plint; de kwaliteit wordt afhankelijk gesteld van de retail. Het 
parkeren wordt niet opgelost.

122 S 2 Kluslofts 
Casco met keuzes en commerciële plint. Het vernieuwende zit in het klusconcept, maar Rotterdam 
klust al in oudbouw. Het voorstel is beperkt uitgewerkt en er is weinig aandacht voor wat een 
gezinsappartement kan zijn. De beelden overtuigen niet.

123 M 1 Open family
Te globale visie die niet gericht is uitgewerkt.

124 R 2 THE FIT 
Algemene visie waarin geen specifieke keuzes worden gemaakt. Veelheid van activiteiten op het dak. 
Het voorstel inspireert niet.

125 R 2 AIR 
Duidelijke visie, niet voldoende onderscheidend.

126 M 1 Ruimte om samen te zijn
De visie overtuigt niet in consistentie.

127 M 1 Stapelen op maat
Globale visie, enigszins rommelig beeld.

128 S 2 De City-Slicker
Theoretische visie met het interview als ontwikkelingstool. Een aanzet voor een typologie wordt 
gemist.

129 M 1 Unite Familiale 
Onvolledige visie.

130 S 2 Het Waanzinnige Woongebouw! 
Sympathieke en fantasievolle visie. Volledig van hout en bouwtechnisch spannend. Zeer sterke 
focus op kinderen en een smalle doelgroep die graag in een speeltuin wil wonen. Het voorstel is te 
idealistisch en er is twijfel of het tot een haalbaar concept kan worden ontwikkeld. 
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Nr. T* R* Motto

131 M 1 Een blok Adam 
Beperkte visie waarin de aandachtspunten niet aan bod komen.

132 M 1 Stapelkavel Pak je ruimte 2.0 
De visie is te beperkt uitgewerkt.

133 M 1 Om de hoek 
De inzending gaat onvoldoende in op de opgave.

134 M 1 Over de vervolmaking van de automobiliteit  
De inzending concentreert zich rond de auto. 

135 M 1 De Mazen 
Te abstracte inzending.

136 M 1 YES WE SHARE!
De aanzet om tot een analyse te komen werd gewaardeerd. De uitwerking van de visie is te beperkt. 

137 M 1 De Eersteling 
De inzending is te beperkt uitgewerkt.

138 M 3 TROTS 
Portiekwoningen in het luxe topsegment. Twee appartementen per laag, waardoor mooi kan worden 
gezoneerd. Opvallende, horizontaal georganiseerde plattegronden waarvoor veel waardering is. 
Een deel van de woning krijgt een eigen toegang. De gemeenschappelijke semi openbare hof per 
verdieping is niet duidelijk. 

139 M 1 Modern Family 
Onheldere inzending.

140 R 2 Tuinlof toren
Degelijke visie, geen bijzonderheden.

141 M 1 LIVING APART TOGETHER 
Schematische visie, te beperkte reactie op de aandachtspunten

142 M 1 Stadhuistoren Rotterdam
Ongedefinieerde inzending.

143 R 2 Sackgaz 
Visie waarin gezocht wordt naar een oplossingen vanuit beperkingen.  
Het zuinige ruimtegebruik en de bergruimte worden positief gewaardeerd. 

144 R 2 The Urban VillaGE a Contemporary multi-family dwelling type 
Algemene inzending met beperkte uitwerking. De referenties zijn niet passend.

145 M 1 Hoflofts
De inzending reageert zeer summier op de aandachtspunten, de visie overtuigt niet.

146 M 1 HELIX 
De inzending refereert aan een Italiaanse heuvellandschap en reikt vele ideeën aan.  
Er ontstaat geen samenhangende visie.

147 M 1 Buitenspelen XYZ! 
De inzending gaat uit van kindvriendelijkheid, maar blijft te oppervlakkig in de uitwerking en wordt 
niet overtuigend ondersteund door de referentiebeelden.



51 Juryrapport Open Oproep Gezinsappartementen

Nr. T* R* Motto

148 M 1 K2 Huis met families 
De inzending biedt een sfeerbeeld, dat onvoldoende concreet wordt uitgewerkt.

149 M 1 STAIRWAY TO HAPPY 
Globale visie waarbij specifieke uitwerking achterblijft.

150 M 1 LIVE IS IN THE AIR
Onduidelijke inzending die geen antwoord geeft op de vraag.

151 M 1 DuTch 
Summiere visie, niet voldoende overtuigend.

152 S 4 Leef je leven! Circulair wonen in de stad > geselecteerd voor de 2e ronde
Een gedegen visie waarbij de inzender zich goed heeft verdiept in de opgave en enkele nieuwe 
invalshoeken benoemt. De inzending onderscheidt zich door de vertaling van de belevingswereld 
van kinderen in goed doordachte stedenbouwkundige en architectonische principes. Er is een 
duidelijk idee over gezinnen en samenleven met meerdere generaties. De ruimtelijke indeling van de 
woningen op basis van gemeenschappelijke en specifieke domeinen, gekoppeld aan verschillende 
leeftijdsfasen en actieradius van kinderen spreekt aan. Het beeld is weinig inspirerend en de aanzet 
tot een voorstel is beperkt, waar tegenover staat dat geprobeerd wordt om de ruimtelijke vertaling 
van de ideeën in woorden te verduidelijken.

T*: Resultaat technische toets: S(terk), R(edelijk), M(atig)
R*: Ronde waarin een besluit over de inzending is genomen
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Bijlage 3 - Verloop van de prijsvraag

 
 

Eerste ronde

30-10-2015 Uitschrijfdatum prijsvraag, publicatie reglement
13-11-2015 Sluiting aanmelding deelname informatiebijeenkomst 
17-11-2015 Informatiebijeenkomst 
19-11-2015 Publicatie toelichtingen en verslag informatiebijeenkomst
23-11-2015 Sluiting vragenronde 
24-11-2015 Publicatie Nota van inlichtingen
30-11-2015 Publicatie Nota van inlichtingen 
05-02-2016 Sluiting registratie deelname
12-02-2016 Sluiting inzendtermijn
17-02-2016 Toetsing inzendingen
25-02-2016 Beoordeling inzendingen
08-03-2016 Uitnodiging deelnemers tweede ronde
09-03-2016 Publicatie resultaat

Tweede Ronde

21-03-2016 Informatiebijeenkomst
24-03-2016 Publicatie Nota van inlichtingen
13-04-2016 Publicatie Nota van inlichtingen
21-04-2016 Publicatie Nota van inlichtingen
29-04-2016 Publicatie Nota van inlichtingen
26-05-2016 Publicatie Nota van inlichtingen
26-05-2016 Sluiting vragenronde
08-06-2016 Spreekuur deelnemers 
15-06-2016 Spreekuur deelnemers
23-06-2016 Publicatie Nota van inlichtingen
26-08-2016 Sluiting inzendtermijn
31-08-2016 Toetsing inzendingen
07-09-2016 Beoordeling inzendingen
07-10-2016 Publicatie resultaat
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