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Vooraf 
 
Luister eens, klopt het nog? 
Heel veel Nederlanders voelen zich thuis in de voor iedereen bekende woonwijken op de 
rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Het is de plek waar ze 
wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. Maar kloppen deze wijken van toen nog 
wel met de wensen, verlangens en eisen van nu? 
 
Nee, luidt in de meeste gevallen het antwoord. De wensen en eisen van nu zijn anders dan 
die van toen. We willen energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken. 
Leefbare gebieden die niet alleen bestaan uit eengezinswoningen, maar ook uit woningen 
die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En waar het 
aangrenzende groene landschap onderdeel wordt van de wijk.  
 
Daarom willen de initiatiefnemers van Panorama Lokaal creatieve en multidisciplinaire 
teams plannen laten maken om deze wijken – gelegen aan de stadsranden nieuw leven in 
te blazen. Niet door het hart eruit te halen, maar door te zorgen dat het weer sneller gaat 
kloppen. In het ritme van vandaag. Met oog op de toekomst. Want waar het klopt, gaat het 
leven. 
 
Voor deze opgave schreef het College van Rijksadviseurs (CRa) op 2 juli 2019 de prijsvraag 
Panorama Lokaal uit. Voor de eerste fase van de prijsvraag riep het CRa lokale partijen op, 
die de ambitie en de energie hebben om met wijken aan de slag om een lokale coalitie te 
vormen en een locatie aan te melden. Veertien lokale coalities meldden zich aan voor 
deelname aan de prijsvraag. De lokale coalities voor opgaven in Tilburg Noord en Haarlem 
Schalkwijk zijn reeds als testlocaties bij de prijsvraag betrokken.  
 
Namens de initiatiefnemers van Panorama Lokaal is het CRa alle betrokkenen zeer 
erkentelijk voor hun aanmelding. We wensen de geselecteerde locaties veel succes en 
inspiratie gedurende het Panorama Lokaal traject. Lokale coalities wiens locatie niet is 
geselecteerd, roepen we op om vooral verder te gaan op de weg die met elkaar is ingezet. 
We nodigen iedereen uit om de ontwikkelingen van Panorama Lokaal te blijven volgen en 
zo ook te leren van de inzichten op andere plekken in het land.  
 
Hartelijke groet, 
 
Floris Alkemade – Rijksbouwmeester 
Berno Strootman – Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 
Daan Zandbelt - Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 
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Toetsing en selectie 
Het projectteam van Panorama Lokaal heeft de aanmeldingen getoetst aan de 
voorwaarden van de prijsvraag. De resultaten van deze toetsing zijn op 8 oktober 2019 
voorgelegd aan het College van Rijksadviseurs (CRa). Op grond hiervan heeft het CRa vier 
aanmeldingen moeten uitsluiten van de verdere selectie. 
 
De lokale coalities voor opgaven in Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk zijn reeds als 
testlocaties bij de prijsvraag betrokken. Daarom was de opgave aan het CRa om 
maximaal vijf locaties uit de tien geldige aanmeldingen te selecteren, tot een totaal van 
maximaal zeven. 
De tien geldige locaties betreffen: Appingedam Opwierde, Breda Haagse Beemden, Den 
Haag Mariahoeve, Den Helder Julianadorp, Emmen Bargeres, Hoeksche Waard 
Klaaswaal, Oosterhout Oosterheide/Camping De Eekhoorn, Rotterdam Beverwaard, 
Vlaardingen Westwijk en Westervoort Mosterdhof. 
 

Algemene indrukken 
Het CRa constateert dat er interessante voorstellen zijn gedaan en is dan ook blij met de 
oogst. De aanmeldingen werden ontvangen vanuit alle hoeken van het land, met dien 
verstande dat er geen aanmeldingen zijn ontvangen van lokale coalities uit gemeenten in 
Overijssel, Flevoland en Friesland. Mogelijk wordt de urgentie van de geschetste 
problematiek in deze provincies anders ervaren dan elders in het land. 
 
Het CRa realiseert zich dat het vormen van een lokale coalitie, met partijen die elkaar 
voorafgaand aan Panorama Lokaal mogelijk nog niet kenden, op zichzelf bijzondere 
inspanningen moet hebben gevraagd. In sommige gevallen hebben de lokale coalities 
heel veel partijen betrokken bij de aanmelding. Alleen al het samenbrengen van deze 
partijen ziet het CRa als winst, ook al zijn het niet in alle gevallen partijen die 
daadwerkelijk zeggenschap hebben over het betreffende gebied. Bij andere voorstellen 
zijn partijen in de coalities opgenomen die wellicht aan de beoogde versnelling kunnen 
bijdragen. 
 
De opgaven die zijn voorgedragen lopen in meerdere opzichten sterk uiteen. Alleen al de 
lokale omstandigheden zijn zeer verschillend. Wat opvalt is dat de meeste inzendingen 
vooral focussen op de stedelijke context van de woonwijken en in mindere mate ingaan 
op de koppeling met opgaven in het aangrenzende landschap. Vaak zijn hier, met 
uitzondering van de waterschappen, nog geen grondeigenaren betrokken. Interessant is 
dat er zowel aanmeldingen zijn uit gebieden waar sprake is van ‘overdruk’ (groei van de 
woningvoorraad), bij andere juist van ‘onderdruk (krimp van de woningvoorraad).  
In een aantal gevallen is er sprake van zeer urgente opgaven. Ook zijn er aanmeldingen 
waarin de coalities beschrijven dat ze door deelname aan Panorama Lokaal problemen in 
de toekomst willen voorkomen of in beeld willen krijgen.  
 
Al met al constateert het CRa dat er, behalve een grote diversiteit aan opgaven, ook veel 
verschillen zijn met betrekking tot urgentie, de verwachting van de doorwerking van de 
plannen die zullen worden gemaakt en de beoogde voorbeeldwerking. Soms sluiten de 
motivaties niet helemaal aan bij de doelstellingen van Panorama Lokaal. 
Bij de selectie heeft het CRa gestreefd naar diversiteit in de geselecteerde locaties, 
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spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de 
Randstad, grote en kleine locaties, grote en kleine bebouwingskernen, en verschillen in 
landschappelijke context. 
 
Het CRa hoopt van harte dat de lokale coalities die niet zijn geselecteerd voor de 
prijsvraag, de ideeën en voornemens die zij in hun aanmelding naar voren hebben 
gebracht zullen verzilveren door de samenwerking voort te zetten en verder te gaan om de 
woonwijk en het buitengebied in samenhang toekomstbestendig te maken.  
Alle coalities die een aanmelding hebben ingediend zullen worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten van Panorama Lokaal om zo ook te kunnen leren van de ontwikkelingen op 
andere locaties, en hen de gelegenheid te bieden kennis en ervaring uit te wisselen. 
 

Bespreking aanmeldingen 
 
Appingedam Opwierde 
In de wijk Opwierde, grotendeels gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw, is sprake van 
een versterkingsopgave van 1200 woningen die een zeer grote impact heeft op bewoners 
en organisaties. De coalitie wil de opgave optimaal benutten door er voor te zorgen dat de 
wijk duurzaam (gasloos), toekomstbestendig, generatiebestendig (woningen en openbare 
ruimte) en leefbaar wordt. 
 
Het CRa vindt dat de opgave van deze coalitie veel potentie heeft. Bij deze opgave, 
voorgesteld door een overtuigend team, staat de aardbevingsproblematiek centraal. De 
relatie tussen de woonwijk en het buitengebied wordt helaas niet specifiek benoemd. De 
relatie met het lege landschap en bevolkingsdaling in de regio blijft achter in de opgave 
en er zijn geen partijen in het buitengebied opgenomen in de coalitie.  
Er is waardering voor de zoektocht naar het denken voorbij de aardbevingen, echter in de 
context van Panorama Lokaal en afgewogen tegen andere aanmeldingen is de opgave 
onvoldoende integraal geformuleerd. Het CRA zal zich ervoor inspannen om te bezien of en 
op welke wijze aansluiting bij andere Rijksprogramma’s voor deze opgave mogelijk is. 
 
Breda Haagse Beemden 
De jaren 80 bloemkoolwijk (deels jaren 90) ligt rond het landgoed Haagse Beemden, met 
ten noorden van de woonwijk een agrarisch gebied. De opgave is om een betere overgang 
tussen stad en landschap te maken, de omgeving te vergroenen, voorzieningen aan te 
passen aan de vergrijzende bevolking, een gezonde leefstijl te stimuleren en sociale 
cohesie te versterken. 
 
Het CRa spreekt waardering uit voor deze goed onderbouwde aanmelding. Bij deze opgave 
is sprake van een relatief nieuwe wijk met veel initiatieven in het naastgelegen 
landschap. Het in samenhang ontwerpen van de woonwijk en het landschap is in principe 
een passende opgave. Toch is er aarzeling over de geschiktheid hiervan voor Panorama 
Nederland. Stad en land zijn in potentie al goed verbonden, ook al zijn verbeteringen op 
microniveau noodzakelijk. De vraag is of de wijk daar een prijsvraag zoals deze voor nodig 
heeft. Over het geheel genomen lijkt er geen sprake van sociaal-maatschappelijke 
urgentie te zijn. 
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Den Haag Mariahoeve 
De opgave voor de wijk Mariahoeve en het buitengebied Duin Horst Weide concentreert 
zich op de (ruimtelijke implicatie van de) energietransitie, het begeleiden van 
marktinitiatieven voor locatieontwikkelingen, het verhogen van de leefbaarheid / quality of 
life en ecologische waarden. 
 
De coalitie uit Den Haag heeft een zeer interessante locatie ingediend: een mooi voorbeeld 
van een jaren 60 wijk met een hoge cultuurhistorische waarde. Bovendien is de Wijkraad 
nauw betrokken. Bij het CRa ontstaat de indruk dat het initiatief voor deze grootschalige 
opgave sterk leunt op de gemeente; een aantal beoogde samenwerkingspartners, 
waaronder die in het buitengebied, is bijvoorbeeld nog niet benaderd. De inzenders stellen 
dat het voorgedragen gebied op dit moment niet prioritair is. De combinatie van opgaven 
- met name de sociaal economische problematiek - mist de urgentie die speelt op andere 
locaties.  
 
Den Helder Julianadorp 
De opgave betreft de gehele kern Julianadorp in de gemeente Den Helder. De structuur van 
het dorp is volgens de inzenders onsamenhangend en een verbinding het omliggende 
landschap ontbreekt. Het doel is om de buurten leefbaar te houden en de woonkwaliteit te 
verhogen door een betere verbinding met het omliggende landschap en de zee te 
ontwikkelen. De inzenders hebben vooral veel behoefte aan verbeeldingskracht. 
 
Het CRa is blij met de brede coalitie in Julianadorp van zowel gemeente, woningcorporatie 
als zorginstelling. Zorggroep ’s Heeren Loo heeft maar liefst 84 ha in bezit. Een dorp als 
prijsvraaglocatie is interessant in het totale palet aan locaties van Panorama Lokaal; veel 
dorpen in Nederland worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen.  
Julianadorp bevat buurten uit de jaren 60 tot en met 90. De coalitie ziet kansen voor 
ontwikkeling van bijzondere woonmilieus. De woningcorporatie heeft een stuk grond in 
het buitengebied in eigendom. Er wordt gezocht naar een samenhangende context, zonder 
dat al specifieke opgaven zijn benoemd. Uit de aanmelding spreekt een gretigheid om de 
kansen te benutten die er zijn in het nu niet bijzonder aantrekkelijke landschap. Het 
traject met Panorama Lokaal is een nieuwe kans, die past in het verder uitwerken van de 
vastgestelde omgevingsvisie. De problematiek van verzilting is een punt van aandacht.  
 
Emmen Bargeres 
In Noordbargerbos en woonwijk Bargeres in Emmen is sprake een versleten 
woningvoorraad, vergrijzing en sterke krimp. De overmaat aan openbare ruimte is 
problematisch met betrekking tot onderhoud, financiering en beleving. 
 
Emmen presenteert een sterke coalitie van partijen. De aanmelding is heel goed 
voorbereid en de indieners weten duidelijk aan te geven waar de kansen en uitdagingen 
liggen.  De wijk is een ‘klassieker’ uit de jaren 70. De grote kern kampt inmiddels met 
krimpproblemen, maar er zijn veel aanleidingen en meekoppelkansen voor 
herontwikkeling. Hoewel al in de jaren 90 ontwerpend onderzoek heeft plaatsgevonden, 
heeft dit nauwelijks geleid tot concrete resultaten. Daaraan is nu grote behoefte en er zijn 
intenties om goede verbindingen met het landschap te leggen. De coalitie is sterk en 
bevat zowel bewoners als partijen uit het buitengebied. 
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Hoeksche Waard Klaaswaal 
In Klaaswaal wordt versterking beoogd van de relatie tussen dorp en landschap, het 
transformeren van buurten uit de jaren 70-90, het verduurzamen van woningen, het 
versterken van de koppeling met landbouw en het toekomstbestendig maken van de 
(energie)infrastructuur. Er is een nieuwe randweg gepland en er is sprake van vergrijzing. 
 
Het CRa vindt Klaaswaal een interessante casus. De aanmelding besteedt helaas weinig 
aandacht aan de relatie met het buitengebied. Er is twijfel over het voornemen om te 
bouwen in het buitengebied. Bewoners nemen weliswaar deel aan het gesprek over het 
bewaren en ontwikkelen van de identiteit van het dorp, maar bij de coalitie zijn nog geen 
bewoners betrokken. De voorbeeldfunctie van andere kleinschalige locaties in de context 
van Panorama Lokaal overtuigt sterker. 
 
Oosterhout Camping De Eekhoorn, Oosterheide 
In woonwijk Oosterheide is gebrek aan woningaanbod aan de ‘onderkant’ van de markt en 
voor spoedzoekers. Beoogd wordt het tegengaan van de verloedering van het 
recreatiegebied, het revitaliseren van Camping De Eekhoorn en het verbeteren van de 
leefbaarheid en de veiligheid in het buitengebied. 
 
De urgentie van de geschetste opgave in Oosterhout spreekt het CRa erg aan. Ook het feit 
dat het draagvlak voor een aanpak hiervan goed is geborgd geeft vertrouwen. De opgave is 
echter nadrukkelijk vanuit de camping beschreven en niet vanuit de aangrenzende 
woonwijk en de kern. Het CRa is van mening dat de opgave meer een regionale opgave 
betreft dan dat het een directe verbinding heeft met de naastgelegen woonwijk. De relatie 
met deze woonwijk wordt in de aanmelding nauwelijks beschreven. Het CRa concludeert 
dat de geschetste opgave weliswaar erg urgent is, maar te ver afstaat van de thematiek 
van Panorama Lokaal.  
In een later stadium van het project is het CRa graag bereid om in een gesprek te 
reflecteren op de verdere ontwikkeling van de camping in relatie tot het dorp. Het CRa zal 
zich ook inspannen om te bezien of en op welke wijze aansluiting bij andere 
Rijksprogramma’s voor deze opgave mogelijk is. 
 
Rotterdam Beverwaard 
Directe aanleiding voor de aanmelding is het groot onderhoud van de openbare ruimte 
(incl. ondergrondse infrastructuur), met de wateropgave als aanjager. De relatie met het 
buitengebied staat bij Beverwaard ernstig onder druk. In stadsrandzone tussen 
Rotterdam en Ridderkerk zijn allerlei functies opgenomen die nergens anders terecht 
kunnen, zoals een P&R voor Feijenoord en het AZC. De wijk zelf kent stevige sociale 
problemen en heeft een negatief imago.  
 
Een echte stadsrandopgave in een overwegend jaren 80 wijk. De voorgestelde coalitie van 
partijen en de manier waarop de samenwerking wordt beschreven geeft vertrouwen. De 
complexe grootstedelijke opgave, met sociaal maatschappelijke urgentie, past 
uitstekend in Panorama Lokaal. De complexiteit en de mogelijkheden die de lokale 
coalitie ziet voor kansrijke verbindingen leggen de basis voor een interessante 
ontwerpvraag.  
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Vlaardingen Westwijk 
In Westwijk en Aalkeetpolder is sprake van een evenwichtige bevolkingssamenstelling. 
Beoogd wordt het bevorderen van sociale stijging, het verweven van stad en land, en het 
verduurzamen van de woningvoorraad. Er zijn te weinig eengezinswoningen, de 
doorstroming stagneert.  
 
Het CRa complimenteert de inzenders met de interessante samenstelling van hun 
coalitie, waarbij gemeente, corporatie en ontwikkelaar samen optrekken op basis van 
eerdere succesvolle samenwerking. De opgave is goed beschreven en betreft een 
naoorlogse woonwijk die in de jaren 50 is ontworpen door de vermaarde 
stedenbouwkundige Willem van Tijen, en in de jaren 60 is gebouwd. De speelruimte van 
de woningcorporatie is beperkt, maar met nieuwe coalities moet meer mogelijk zijn met 
betrekking tot energie, klimaat en buitenruimte. Er is een gebiedsovereenkomst voor 
financiële borging en er zijn kansen voor de relatie met het landschap. Bij deze opgave is 
een marktpartij betrokken die meer (investerings)ruimte heeft dan de publieke partijen. 
Een klankbordgroep van bewoners is al tien jaar actief en betrokken bij gebiedsvisie.  
 
Westervoort Mosterdhof 
Beoogd wordt om in de buurt Mosterdhof en de aangrenzende uiterwaarden, de openbare 
ruimte te revitaliseren, de woningen te verduurzamen, de leefbaarheid te versterken en te 
komen tot een betere verbinding met Klimaatpark IJsselpoort. 
 
De wijk betreft een klassieke groeikern met experimentele woningbouw uit de jaren 80. De 
gewenste relatie met het landschap (rivier en uiterwaarden) wordt expliciet benoemd. Er 
is sprake van een sterke coalitie en de relatie met de eigenaren is reeds geborgd; mogelijk 
ook al via een bouwpartij. Dit voorstel kan resulteren in een interessant kleinschalig 
voorbeeld. 
 

Resultaat selectie 
 
Met inbegrip van de beide testlocaties heeft het CRA besloten om zeven coalities uit te 
nodigen voor de volgende fase van de prijsvraag: 
 
1. Emmen Bargeres 
2. Haarlem Schalkwijk 
3. Den Helder Julianadorp 
4. Rotterdam Beverwaard 
5. Tilburg Noord  
6. Vlaardingen Westwijk 
7. Westervoort Mosterdhof 
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