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Voorwoord

Inhoudsopgave

Vlaardingen is er trots op dat de Westwijk kon deelnemen aan de ontwerpwedstrijd
Panorama Lokaal. De Westwijk is een voorbeeld voor veel naoorlogse wijken aan de rand
van de stad. De Westwijk is ontworpen en gebouwd met de naoorlogse idealen vanuit
de wijkgedachte. Als je daar kon gaan wonen, "dan had je het goed voor elkaar". Er was
perspectief op (woon)carrière en een mooie toekomst. Veel bewoners van het eerste uur
voelen nog steeds die trots.
Maar de wijk is aan een grondige opknapbeurt toe. De kwaliteit van de woningen in de wijk
is matig, de wijk vergrijst en het economisch draagvlak verzwakt. Met de herontwikkeling
kunnen veel kansen worden aangegrepen. De oorspronkelijke structuur van de wijk vormt
een sterke basis en ook de ligging van de Westwijk tegen het buitengebied Aalkeetpolder aan
biedt mogelijkheden voor de toekomst.
De drie teams die voor de Westwijk aan de slag zijn gegaan hebben hele mooie
resultaten opgeleverd. Er zijn verrassende ideeën ontwikkeld die in samenhangende
toekomstperspectieven zijn verwoord en verbeeld... Er is veel aandacht besteed aan
de waterproblematiek. Er zijn oplossingen gegeven voor de bestaande bebouwing en
mogelijkheden om meer evenwicht te brengen in de woningvoorraad. Er zijn mogelijkheden
aangedragen om de kwaliteit van het groen te verhogen. Ideeën voor het verduurzamen van
de wijk zijn in de voorstellen opgenomen.
Kortom, een breed palet aan mogelijkheden waar we mee verder kunnen.
Hartelijk dank daarvoor aan allen die in de teams hieraan hebben bijgedragen.

Vooraf			

Maar het is ook een wedstrijd en daarbij hoort een winnaar. De jury die de plannen voor de
Westwijk heeft beoordeeld, heeft unaniem haar keuze gemaakt. Dat was geen gemakkelijke
keuze, omdat de drie inzendingen van hoge kwaliteit zijn en toch ook heel verschillend.
De jury heeft het ontwerp gekozen dat op vrijwel alle aspecten een aansprekende
oplossingsrichting geeft. De gemeente heeft, samen met de andere coalitie partners, de
intentie om in samenspraak met het winnende team hier een vervolg aan te geven. Veel van
de aspecten zullen we opnemen in de gebiedsvisie die we nu opstellen.
Op basis daarvan worden voor verschillende plekken in de wijk
concrete plannen opgesteld en uitgevoerd. Zodat de huidige
bewoners van de wijk net zo trots kunnen zijn op hun wijk
als de eerste bewoners waren.
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Vooraf
PANORAMA LOKAAL
Op 9 december 2019 schreef de gemeente Vlaardingen de prijsvraag Panorama Vlaardingen
Westwijk uit. Hiermee gaf de zij gehoor aan de oproep ‘Panorama Lokaal’ die het College
van Rijksadviseurs (CRA) eerder dat jaar had gedaan aan gemeenten, corporaties, (markt)
partijen en samenleving. Met deze oproep wilde het CRA deze partijen stimuleren om op
nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten
met maatschappelijke impact.

Klopt.
Hier liggen
kansen.

DOELSTELLINGEN PANORAMA LOKAAL
⌂

⌂
⌂
⌂
⌂
⌂

het agenderen van de transformatieopgave van bestaande woonwijken en buitengebied
in Nederlandse gemeenten naar toekomstbestendige wijken en stadsranden, bij zowel
de ontwerp- en bouwgemeenschap, de bewoners en de politiek, en waar de verbindingen
met het landschap worden verebeterd,
het stimuleren van innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking
het stimuleren van kansrijke coalities en nieuwe partnerschappen die in de wijken en het
aansluitende landschap actief aan de slag gaan met de uitkomsten van de prijsvraag,
het actief delen van nieuwe inzichten en concepten voor een breed publiek,
het brengen van versnelling in het integraal verduurzamen en toekomstbestendig maken
van woonwijken en buitengebied, en het geven van aanzetten tot het feitelijk realiseren
van de geselecteerde voorstellen,
waar het gaat over woningbouw (renovatie, transformatie en/of nieuwbouw): het
stimuleren van voorstellen die de bouwketen doorbreken en innoverend zijn op het
gebied van snelheid en betaalbaarheid, in combinatie met duurzaamheid en de
bijbehorende openbare ruimte.

ZEVEN PRIJSVRAGEN
Panorama Lokaal richtte zich op structurele verbetering van urgente opgaven in de wijken
op de rand van stad, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, en de gebieden er omheen: heel
herkenbare wijken waar veel mensen zich thuis voelen. De wijken van toen kloppen alleen
niet meer met de wensen van nu: energiezuinige, passende en betaalbare woningen,
klimaatbestendige en leefbare wijken, en beter gebruik van het omringende groen. Dankzij
hun ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied liggen er in deze wijken ook
veel kansen; er komen veel ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven samen.
De oproep van het CRa resulteerde in een prijsvraag in zeven gemeenten, waaronder de
gemeente Vlaardingen. Deelname aan de prijsvraag werd opengesteld voor multidisciplinaire
ontwerpteams. Daarmee werd een beroep gedaan op creativiteit, verbeeldingskracht en
realiteitszin om deze opgaven slim te combineren en zo winsten te behalen zowel voor de
wijk, het buitengebied en de bewoners en ondernemers.

PRIJSVRAAG PANORAMA HAARLEM SCHALKWIJK
De gemeente Vlaardingen schreef de prijsvraag voor de locatie Vlaardingen Westwijk uit in
samenwerking met Waterweg Wonen, Synchroon en Klankbordgroep West. Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat waren betrokken bij het opstellen van
de opgave en bij de ontwerpateliers.
De prijsvraag bestond uit twee fasen: de voorselectie en de ontwerpfase. De prijsvraag
is uitgeschreven op basis van KOMPAS bij Prijsvragen en aangekondigd op TenderNed,
kenmerk 247829.

Vlaardingen
Westwijk

Het verloop van de procedure is opgenomen in bijlage 1.
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1. Doelstellingen en opgave

2. Jury

Met deze prijsvraag wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de Gebiedsvisie en de
uitkomsten van de prijsvraag zo mogelijk in praktijk te brengen.
De kern van de opgave is het vinden van een toekomstbestendige sociale en fysieke balans
in de Westwijk. Kan het toevoegen van woningen, deels uit andere marktsegmenten, in
combinatie met het aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het wateren energiesysteem nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om de sociale balans te
herstellen? Hoe kan het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen?
Hoe kunnen buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen
tussen wijk en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed
bereikbare woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden
ontstaan?

De jury van de prijsvraag bestond uit:
⌂ Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
⌂ Allard Nieuwstraten, procesmanager Waterweg Wonen
⌂ Job Posner, regiomanager Synchroon
⌂ Paul Joormann, projectleider Gemeente Vlaardingen
⌂ Nelleke van der Luit, Klankbordgroep West
⌂ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris)
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3. Voorselectie
Voor de voorselectie nodigde de gemeente multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan
te melden voor deelname aan de ontwerpfase door inzending van een portfolio en motivatie.
De sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd
van 15 naar 21 januari 2020. Alle 35 aanmeldingen die werden ontvangen zijn toegelaten tot
de voorselectie. Uit deze aanmeldingen zijn drie teams geselecteerd voor deelname aan het
ontwerpatelier.
Een overzicht van de teams die een aanmelding hebben gedaan is opgenomen in bijlage 2.

De voorselectie door de jury vond plaats op 30 januari 2020. De selectie werd tevens
bijgewoond door:
⌂ Simone Huijbregts, contactpersoon namens het projectteam CRa
De aanmeldingen werden geselecteerd aan de hand van vier selectiecriteria:
⌂ de affiniteit met de opgave,
⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak,
⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave,
⌂ de relevantie van de expertise.
Selectiebesluit
De jury selecteerde unaniem drie teams op basis van onderstaande motivatie, eventueel met
aanbevelingen voor de ontwerpfase:
Team 004, FLUX
Breed samengesteld serieus en bevlogen team, onder aanvoering van een
landschapsarchitect, dat vertrouwen wekt. De aanmelding getuigt van begrip van de opgave
en de voorgestelde aanpak is genuanceerd. De ideeën over waterproblematiek, ecologische
kringlopen, het benutten van groene raamwerk van de Westwijk en verdichten van de randen
spreken aan. Het sociale aspect in het proces is een punt van aandacht voor het vervolg.
Team 009 wUrck
Een enthousiast en visionair team met veel ambitie. Het team is zeer compleet en bevat veel
relevante expertise. Vooral de kennis van landschap en natuurinclusief ontwerpen overtuigt.
De referenties spreken aan. Dit team benoemt als enige de kansen van verdichting rondom
de metro. De verwachting is dat dit team kan meedenken in complexe processen. Versterking
van de aandacht voor groen en inclusief bouwen in de wijk wordt aanbevolen voor het
vervolg.
Team 016 CIRCULAIR LANDSCAPES
Een breed team met een degelijk en overtuigend verhaal dat een experimentele indruk
maakt. De visie, waarin het groen niet als contramal van de bebouwing wordt opgevat maar
als productieve kracht, intrigeert. Het team heeft oog voor inclusiviteit en het verbinden van
mensen. De referentie voor het Erasmusveld is interessant voor toekomstige ontwikkeling.
De jury is benieuwd naar de verdere vormgeving van het proces.
Het selectiebesluit is op 6 februari 2020 openbaar bekendgemaakt. De geselecteerde teams
werden uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase van de prijsvraag, de ontwerpfase. De
overige teams zijn met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet
werden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag.
Bijlage 3 beschrijft de ontwerpfase.
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4. Beoordeling van de ontwerpen

Het Groene vermogen van de Westwijk

TOETSING

Team CIRCULAIR LANDSCAPES: Pieter Veen (Circulair Landscapes), Feline Verbrugge (Face Design
Studio), Nina Ravestein (P.A.D. Landscape), Paul de Graaf, Bastiaan Rooduijn, Max de Corte (Coöperatie
Ondergrond), Jurrian Arnold (Open Kaart)

Op 14 juli sloot de termijn voor inzending van de ontwerpen. Het projectteam van de
prijsvraag heeft getoetst of de inzendingen voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Eén team heeft voor de tweede ronde een ander teamlid aangewezen als
hoofdverantwoordelijke voor de inzending. Dit is toegestaan, mits deze persoon is
ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. Aan deze voorwaarde is voldaan. In
twee gevallen is het team in de tweede ronde uitgebreid. Ook dit is mogelijk binnen de
voorwaarden van het reglement. De toetsing resulteert in het advies aan de uitschrijver
om alle inzendingen als geldige inzendingen toe te laten tot de beoordeling. De jury heeft
hiermee ingestemd.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury beoordeelde de ontwerpen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria (in
willekeurige volgorde):
⌂ de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
⌂ de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
⌂ de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
⌂ de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de
ruimtelijke kwaliteit,
⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op
het leven en wonen van de inwoners,
⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
⌂ realiseerbaarheid.
De beoordeling door de jury vond plaats op 26 augustus 2020 in het Stadhuis van
Vlaardingen en werd vooraf gegaan door een presentatie van de drie teams. Na hun
presentatie beantwoordde elk team een aantal vragen van de jury en andere aanwezigen. Het
plenaire deel werd live gestreamd voor betrokkenen.
De besloten jurybeoordeling werd bijgewoond door:
⌂ de jury en haar secretaris
⌂ Marc Rous, projectondersteuner gemeente Vlaardingen
⌂ Simone Huijbregts, contactpersoon namens het projectteam CRa

ALGEMEEN
De jury spreekt haar waardering uit voor de inzet van de ontwerpteams. Zij hebben veel werk
verricht en goed nagedacht over de opgave; met name over de relatie tussen buitengebied
en binnengebied en over het watersysteem. De presentaties hebben het inzicht in de plannen
verrijkt. De jury vindt het niet eenvoudig om een keuze te maken; alle inzendingen bevatten
interessante en kansrijke ideeën.
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Uitgangspunt van dit plan is het verbinden van de kracht van mensen en natuur. De
ambities zijn onder meer gericht op het genereren van nieuwe netwerken door ontmoeting,
het brengen van een uitgebalanceerde samenhang in bebouwing en buitenruimte, en
het verbinden van stad en land. Gestreefd wordt naar het vergroten van de leefbaarheid
in de wijk via een organisch groeimodel. Daartoe zijn de mogelijkheden verkend op
vier schaalniveaus: die van hof en tuin, buurt, wijk en landschap. Het team reikt een
toekomstperspectief aan om richting te geven aan ambities voor ontwikkeling, waarop
kan worden voortgebouwd. Daaruit volgt dat er geen eindbeeld wordt voorgesteld. Voor de
woningbouwopgave wordt voorzien in ca. 1.000 woningen op verschillende locaties in de wijk.
Aan de woningcorporatie wordt een belangrijke rol toebedeeld.
Het sociale proces is gebaseerd op geleidelijke ontwikkeling vanuit een bottom up aanpak,
met een wijkcoöporatie als vehikel. Het idee is dat klein beginnen een vliegwieleffect kan
hebben bij alle ontwikkelingen.
Een sympathiek plan waaruit veel idealisme spreekt. Het team geeft blijkt van groot
vertrouwen in de samenleving. De jury vindt dat het plan mooi is doorontwikkeld en spreekt
van een helder en concreet voorstel dat aantrekkelijk oogt.
Het plan bevat een stapeling van verschillende visies waardoor een integraal perspectief
op de wijk achterblijft. De presentatie is wat lastig te volgen doordat alle teamleden een
stukje presenteren. Details en de grote lijn lopen wat door elkaar heen. Het team heeft veel
aandacht voor groen en water en relatief weinig voor het wonen en de opgaven op dat vlak.
Op het niveau van deelprojecten voor blok en woning zijn de voorstellen denkbaar, echter er
is aarzeling over de voorgestelde aanpak op de grotere schaal en de urgentie in het oplossen
van de stevige sociale problemen. Dat hangt volgens de jury ook samen met de ideeën over
de voorgenomen bottom up aanpak voor de hele wijk. Er is voorzien in een organisatievorm
waarin bewoners kunnen worden betrokken. Hierbij is niet ingespeeld op de sociale
problematiek in de wijk. De mogelijkheden om bewoners te activeren en betrokken te houden
worden overschat.
Dat ondanks beperkt slopen toch een betere balans in sociale huur en koopwoningen wordt
gerealiseerd door verdichting in de wijk, vindt de jury een sterk aspect van het plan. Er is
veel waardering voor de goede bedoelingen die spreken uit het plan en de aanpak kan op
deelniveau bruikbaar zijn. De jury is niet voldoende overtuigd van de haalbaarheid op de
schaal van de gehele wijk.
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Westwijk Rooted

Perspectief Westwijk

Team FLUX: Gerwin de Vries, Jonas Papenborg (Flux landschape architecture), Oana Rades en Harm
Timmermans (Shift architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse
(Acacia water) en Tom Bosschaert (Except)

Team wUrck: Gijs Wolfs en Paul Kersten (wUrck architectuur stedenbouw landschap), Mercè de Miguel
Capdevilla (P2), Andy Kwaspen (Tauw), Ronald Goderie (Goderie Ecologisch Advies) en Woud Jansen
(Alba Concepts)

Leidend voor het plan is het combineren van unieke modernistische kenmerken met de
natuurlijke condities van het polderlandschap: van tabula rasa naar tabula scripta. Het
team ziet grote kansen in het verbinden van de wijk met het bijzondere recreatiegebied
van de Krabbeplas. De ambities zijn gericht op het tegengaan van de wateroverlast door
het afgraven van de zandlaag en het benutten van het zand in droger bosgebied. Betere
verbindingen zijn nodig om het gevoel van nabijheid van stad en zee versterken en het groen
in de wijk moet grotere ecologische waarde krijgen. Gestreefd wordt naar een gemengd
woningaanbod en het doorbreken van sociale isolatie. Voor de kern en de rand van de wijk
zijn de ambities gedetailleerd uitgewerkt. Dat resulteert in de Wetering onder meer in
een andere woningbalans en aaneengesloten buitenruimte. In Lage Weide wordt nieuwe
bebouwing voorgesteld langs de Krabbeplas om enerzijds de geluidshinder van de snelweg
te beperken en hiernaast een sluitende business case voor de openbare ruimte te kunnen
maken. Voor de openbare ruimte wordt een gebiedsfonds voorgesteld, te beheren door
bewoners en stakeholders.

Dit team stelt dat de erfenis van de modernistische idealen enerzijds problematisch is en
anderzijds aanknopingspunten biedt voor eigentijdse doorontwikkeling. De visie hierop
resulteert in een tweeledig leitmotiv: terug naar het veen, en verdichten en verdunnen. De
uitwerking van het plan is geprojecteerd op Westwijk‐zuid, waar sprake is van urgentie om
de leefbaarheid te verbeteren. De voorstellen hebben betrekking op het terugbrengen van
de slagenverkaveling van het veenweidelandschap. Dat biedt een kans voor de ontwikkeling
van nieuwe woonmilieus met een onderscheidende identiteit in waterrijke context. Voor
de woningopgave worden diverse strategieën voorgesteld. Er wordt niet gebouwd in het
buitengebied, maar andersom: het landschap wordt in de wijk getrokken. De wijk wordt niet
verdicht omdat al sprake is van hoge dichtheid. Door deze niet te veranderen ontstaat veel
ruimte voor diversiteit en contrasten. Het team heeft een proces en planning uitgewerkt om
te komen tot een gebiedsvisie.

De jury is onder de indruk van de complete en heldere visie op de opgave. Het motto tabula
scripta is treffend gekozen. Het verhaal is logisch vertaald in strategieën met een duidelijke
richting. De uitwerking heeft geresulteerd in evenwichtig plan dat mooi en aantrekkelijk is
verbeeld. De aandacht voor groen, water, bebouwing e.d. is goed in balans. De voorstellen
voor sloop en nieuwbouw, in combinatie met het afgraven van grond, zijn overtuigend. De
jury vindt het jammer dat niet sterker is ingezet op verdichting en het vergroting van de
menging in de wijk. Er is waardering voor het knippen van de straten en de uitwerking van de
Wetering.
De jury vindt de vanzelfsprekende aandacht voor de metro een goede keuze, echter deze
is beperkt uitgewerkt. Ook voor de sociale aspecten en het gebiedsfonds zijn goede
uitgangspunten gekozen, die nader uitgewerkt kunnen worden. Het team heeft nagedacht
over de haalbaarheid.
Bij de bebouwing rond de Krabbeplas maakt de jury de kanttekening dat het bouwen van
dure woningen in het groen niet acceptabel is met het oog op de recreatiewaarde van het
gebied. Woningen voegen daaraan geen kwaliteit toe en segregatie is ongewenst. De enclaves
zijn op deze wijze financieel niet haalbaar vanwege de benodigde infrastructuur die hiervoor
nodig is. Dat vraagt om aanpassing van de financiering van het plan. Al met al spreekt de
jury van het meest gedurfde, creatieve en innovatieve plan waarbij alle aspecten van de
opgave aan bod komen.
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De jury spreekt van een breed plan dat is gebaseerd op een heldere analyse. Het team heeft
zich goed verdiept in leefbaarheid. De duiding van kansen is sterk en er worden tal van
ideeën aangereikt.
Het idee om elke buurt een eigen identiteit te geven spreekt aan. Ook het energieconcept is
interessant, al zijn er vragen over de toepasbaarheid van aquathermie op deze schaal gezien
het nog experimentele karakter ervan. De hoeveelheid water die in het gebied gebracht wordt
is wat de jury betreft te groot en er is twijfel over de gebruikswaarde daarvan en van de zeer
beperkte resterende hoeveelheid openbare ruimte. De uitwerking van het metrogebied wordt
gewaardeerd.
Het plan kent een vrij hoog abstractieniveau. Verzilvering van de ideeënrijkdom in een
samenhangend, creatief voorstel blijft wat achter bij de verwachtingen. Het procesvoorstel is
overtuigend uitgewerkt in duidelijke stappen en overzichtelijke planning.
De jury kan niet meegaan in het nadrukkelijke voornemen om per saldo niet te verdichten.
Dat vindt zij geen reële stellingname in de context van de enorme woningbouwopgave en de
noodzaak tot verdichting in de Randstad. Over het geheel genomen is er veel vertrouwen in
het team, maar de jury is niet voldoende overtuigd van de vernieuwingskracht van het plan.
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5. Resultaat van de prijsvraag

6. Vervolg

WINNAAR VAN DE PRIJSVRAAG

Het is denkbaar dat de uitkomsten van de prijsvraag daadwerkelijk in praktijk gebracht
kunnen worden. Met het oog hierop treedt de uitschrijver in het vervolg op de prijsvraag
in overleg met de hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending om
te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht, gericht op realisatie van
het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige
stakeholders.

De jury wijst het plan Westwijk Rooted van het Team FLUX unaniem aan als winnaar van de
prijsvraag.
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Bijlage 1

Bijlage 2

VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG

AANMELDINGEN VOORSELECTIE

In verband met de conoracrisis is de planning aangepast zoals hieronder vermeld:

team 001
Richard Koek, Rijnboutt
Roel Wolters, Smartland, partner
Ellen Mettes, Planmaat, partner
Caro Niestijl, Servicewise, partner

Uitschrijfdatum prijsvraag
Aankondiging prijsvraag
op TenderNed
Eerste fase
voorselectie		
Nota van inlichtingen #1
Sluiting vragenronde
Nota van inlichtingen #2
Sluiting aanmeldingstermijn
voorselectie		
Toetsing aanmeldingen
Selectie aanmeldingen
Publicatie selectiebesluit
Tweede fase
ontwerpfase
Uitnodiging deelname
ontwerpfase		
Landelijke kick-off, Utrecht 		
Ateliersessie #1 		
Nota van inlichtingen #3
Nota van inlichtingen #4
Ateliersessie #2
Sluiting oplevering
ontwerpvoorstellen		
Toetsing ontwerpen
Eindpresentatie en
beoordeling ontwerpen
Landelijke bekendmaking
resultaat, Amsterdam
Aankondiging resultaat
op TenderNed

9 december
9 december

2019/2020
19 december
6 januari
8 januari
21 januari
23-24 januari
30 januari
6 februari
2020
9 februari
13 februari
19 februari
7 april
3 juni
17 juni
14 juli
15 juli
26 augustus
24 september
25/26 september

team 002
Tom Bergevoet, Temp.architecture, Architect
Tom Bullens, Vollmer & Partners, Stedenbouwkundige en Landschapsarchitect
Ruben Roelofs, Royal Haskoning-DHV, Urban water consultant, Water Management
Arend de Wilde, Royal Haskoning-DHV, Senior Consultant Ecologie
team 003
Thijs Mulder / Jasper vd Boogaard, StudioDAT, Wonen / Architect
Nienke Bouwhuis, KRACHTGROEN, Groen / Participatie
Meriam Beek, Water in Spangen, Water / Participatie
Wouter Deen / Arthur Hilgersom, HilgersomDeen Duurzaam, Energie / Verduurzaming
team 004
Gerwin de Vries, Flux landscape architecture, landschapsarchitect
Oana Rades, Shift architecture urbanism, architect/stedenbouwkundige
Rens de Boer, Bureau Stadsnatuur, stadsecoloog
Arjen Roelandse, Acacia Water, water expert
Tom Bosschaert, Except, duurzaamheidsexpert
team 005
Ger Warries, Daal Warries Architectet, Architect / eigenaar
Hans van Daal, Daal Warries Architecten, Architect / eigenaar
Eline Keus, OASE Stedenbouw & Landschap, Stedenbouwer / eigenaar
Stephen Tas, OASE Stedenbouw & Landschap, Landschapper / eigenaar
Roeland de Jong, Steenvlinder, projectleider
team 006
Margarette Neep, MArDeSigN , architect/stedenbouwkundige
Job Swens, J-OB, adviseur/specialist energietransitie
Peter van Veelen, Buro Waterfront, landschapsarchitect, specialist klimaatadaptatie
Ruud Reutelingsperger, Ruud Reutelingsperger, kunstenaar/placemaking specialist
team 007
Jos Cuijpers, Cuijpers Advies, architect en stedenbouwkundige
Eric Hol, Invisor, data-scientist
John Stohr, John Stohr Advies, adviseur ruimtelijke ordening en beleid
team 008
Robert-Jan de Kort, De Kort Van Schaik, architect-partner
Johanna van Doorn, SteenhuisMeurs, architect/onderzoeker, associate-partner
Alexander Herrebout, OTO landscape architecture, landschapsarchitect
Mark Lansbergen, Roosemalen & Savelkoul, planeconoom/adviseur energietransitie
Marcel Schouwenaar, We Own This Place, Technologisch strateeg ifv. ontwikkeling
woningcooperaties
Berit Piepgras, Berit Piepgras, architect/onderzoeker
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team 009
Gijs Wolfs, wUrck architectuur stedenbouw lanschap, stedenbouwkundige en architect /
partner
Mercè de Miguel Capdevila, P2, procesmanager
Paul Kersten , wUrck, landschapsarchitect /partner
Andy Kwaspen, Tauw, Afdelingshoofd Leefomgeving
Ronald Goderie, Goderie Ecologisch Advies, ecoloog /eigenaar
Woud Jansen, Alba Concepts, expert duurzaamheid / eigenaar
team 010
Michael Daane Bolier, M& DB architecten, Architect
Femke Visser, Feddes/Olthof, Stedenbouwkundige
Martijn Noordermeer, Feddes/Olthof, Landschapsarchitect
Elsbeth Ronner, Lilith Ronner van Hooijdonk, Architect
Kevin Vervuurt, ARUP, Senior Consultant Energie en Klimaatverandering
Leeke Reinders, TU Delft, stedelijk antropoloog
team 011
Jos de Krieger, Superuse Studios, architect
Floris Schiferli, Superuse Studios, stedenbouwkundige
Gerard Roemers, Metabolic, onderzoeker
Nico Schouten, Metabolic, ontwerpend onderzoeker
Frank Feder, ff-arch, projectleider & onderzoekend ontwerper
team 012
Lieke Robben, Architect / Stedenbouwkundig ontwerper
Wendy van Kessel, , Stedenbouwkundige / architectonisch ontwerper
team 013
Marijke van Loon , Marijke van Loon, Kleur en belevings specialist
Chris Willem Slager , Slager Groenadvies B.V., landschapsontwerper/architect-directeur
Anneke van Veen, Bureau van Veen , Adviseur kwaliteit leefomgeving, consultant sustainable
waterma
Gaston Peer, PE3R, architectuur in hout, architect directeur
team 014
Steven Broekhof, Atelier NOU, architect
Iris Wijn, Atelier NOU, stedenbouwkundige
Marit Janse, Marit Janse Landschapsarchitectuur, landschapsarchitect
Sander Sparenberg MSc, SOR, Projectleider Strategie en Beleid
team 015
Jacques Vink, Ruimtelab / Studio Natuur Inclusief, eigenaar architect
Harmen van de Wal, Krill, architect stedenbouwkundig ontwerper
Ward Mouwen, E+R architecten, adviseur energie transitie
Leeke Reinders, Leeke Reinders, cultureel antropoloog
team 016
Pieter Veen, Circulair landscapes, landschapsarchitect
Paul de Graaf, Coöperatie Ondergrond, mede-oprichter
Max de Corte, Coöperatie Ondergrond, mede-oprichter
Bastiaan Rooduijn, Coöperatie Ondergrond, mede-oprichter
Nina Ravestein, P.A.D. landscapes, eigenaar/landschapsarchitect
Jurrian Arnold, Open Kaart, stedenbouwkundige
Feline Verbrugge, Circular Landscapes, junior landschapsarchitect
18

team 017
Sophie Valla, Sophie Valla architects, Architect, eigenaar
Agnes Schneiders, AMS Architectuur, Architect, eigenaar
Guido Hermans, Stadsruimte BV., Landschapsontwerper, Stedenbouwkundige
Jouke van der Werf, Bureau op het Plein, Architectuurhistoricus, eigenaar
Pieter Boekschooten, Van Eesteren Museum, Bestuurslid en landschapsarchitect
team 018
Sjuul Cluitmans, Heren 5 Architecten, Architect
Jeroen Atteveld, Heren 5 Architecten, Architect
Midas van Boekel, Urban Echoes, Architect
Jolijn Valk, Urban Echoes, Architect
Fiona Kydd, Studio Blad, Landschapsarchitect
Frank van Zuilekom, Studio Blad, Landschapsarchitect
team 019
Anna Dijk, zelfstandig architect, architect
Siebrine Noordenbos, studio sieb, architect
Gilbert de Nijs, BU-MI, duurzaamheidsexpert
team 020
Jeroen Lemans, VLOT architecten, architect / mede-eigenaar
Stefan de Vos, VLOT architecten, architect / mede-eigenaar
Victor Verhagen, LAGADO architects, architect / mede-eigenaar
Maria Vasiloglou, LAGADO architects, stedenbouwkundige / architect / mede-eigenaar
Wieke Villerius, op eigen titel, Stedenbouwkundige
team 021
Lieke de Jong, Vista, Landschapsontwerper
Anna Dekker, Placemakers, Socialoog, planoloog
Ule Koopmans, Keizer Koopmans, Architect
Wouter Keizer, Keizer Koopmans, Architect
Rik de Visser, Vista, Landschapsarchitect
team 022
Xander Vermeulen Windsant, XVW architectuur, architect
Patrick Ruijzenaars, Ruijzenaars Landscapes, landschapsarchitect
Matthijs de Boer, MdbS, stedebouwkundige
Eric Amory, Ontwerpjewoning, ontwikkelaar
Emilie Tromp, Reframing Studio, social designer
Marcel van Dorst, BWZ Ingenieurs, hydroloog
Marcel Elswijk, EnergyGO, energie expert
Ivo Steunebrink, Gemeente Amsterdam, gebiedsmakelaar
team 023
Sandra Arts, BouwhulpGroep, Architect & Stedenbouwkundige
Thijs van Tetering, BouwhulpGroep, Architect i.o.
Trevor James, Vannimwegen, Adviseur
Warren van Hoof, Vannimwegen, Adviseur
Thijs de Booij, de Warmte Transitie Makers, Consultant
Michiel van der Vight, de Warmte Transitie Makers, Consultant
team 024
Dirk van de Pol, dp architecture, eigenaar architect
Anne Loes Nillesen, Defacto architectuur en stedenbouw, Eigenaar, stedenbouwkundige
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Henk Döll, Döll/Coido, eigenaar, architect
Niels Olivier, Niels Olivier Architect, eigenaar, architect
Mona zum Felde, Defacto architectuur en stedenbouw, stedenbouwkundige, researcher
team 025
Marjolein van Eig, BureauVanEig, architect
Rick Wessels, Biq Architecten, Adviseur/architect
Mascha Onderwater, Bovengronds, Landschapsarchitect
team 026
Sabien Thomaes, Palmbout Urban Landscapes, architect
Jan Wilbers, H+N+S Landschapsarchitecten, stedenbouwkundige
Nikol Dietz, H+N+S Landschapsarchitecten, landschapsarchitect
Jandirk Hoekstra, H+N+S Landschapsarchitecten, ateliermeester
Peter-Paul Smoor, Over Morgen, adviseur energietransitie gebouwde omgeving
Robbert Maas, SOON, adviseur sociaal en duurzaam ondernemerschap
Ruben Hoek, Palmbout Urban Landscapes, urbanist
team 027
Harald Mooij, MOOIJ architectuur, architect
Mauro Parravicini, mauroparravicini architects, architect
Francersco Garofalo, Openfabric, landschapsarchiutect
Jeroen Bos, DenkWerk architectuur, architect
Marta M Roy Torrecilla, Kartonkraft, architect
Martine van Oostveen, gemeente Apeldoorn, ecologe
Milou van Rijn, SisuMilou, procesbegeleider energietransitie en bewonersparticipatie
Paul John de Jong, Frame Vastgoed, adviseur wijk- en gebiedsontwikkeling

team 032
Gert-Jan van der Veen, Buro De Haan, Planoloog
Folkert Bijlsma, Buro De Haan, Architect
Herbert Born, Buro De Haan, Architect
Arjan de Haan, Buro De Haan, Directeur
Huub Keizers, TNO, Program manager duurzaamheid en innovatie
Peter Kuindersma, TNO, Innovator Sustainable Buildings and industrialization
team 033
Sven van Oosten, buro MA.AN, stedenbouwkundige
Mirna Edinga, buro MA.AN, landschapsarchitect
Jesse Fokkink, buro MA.AN, ontwerper openbare ruimte / grafische vormgeving
Koen Marks, buro MA.AN, beeld kunstenaar / stedenbouwkundig ontwerper
Jeroen Bollen, buro MA.AN, architectonisch ontwerper
Leendert van Wolfswinkel, Nelen & Schuurmans, adviseur stedelijk water
Otto Hettinga, Onyvator, adviseur klimaat en energie
team 034
Lars Zwart, ONB architecten en adviseurs, architect
Freek Laarhoven, ONB architecten en advieurs, architect
Annelies van der Nagel, Beyond Now, conceptontwikkelaar
Alex Sievers, Beyond Now, conceptontwikkelaar
Jesse van Keeken, Buiten5 , landschapsarchitect
team 035
Arjan de Nooijer, dNArchitectuur, architect en stedenbouwkundige
Ernst Haagsman, Ernstarchitect, architect
Sander Gelinck, id&dn, planoloog

team 028
Vincent Peters, Kollektief, Landschapsarchitect
Corné Strootman, Kollektief, Landschapsontwerper
Gijs de Haan, Kollektief, Stedenbouwkundige
Marco Vogelzang, zelfstandig, Conceptontwikkelaar
team 029
Arthur S. Nuss, Global Architects, architect
Tomás Beránek, Global Architects, architect/stedenbouw
Tjeerd Bloothoofd, Bloot Architecture, architect
Sander Singor, Buro Sant en Co, landschapsarchitect/stedenbouw
Sami Hamzaoui, CPO Spirit II, bestuurder
team 030
H. Middelkoop, KOKON architectuur en stedenbouw, directeur, architect
R Jense, KOKON architectuur en stedenbouw, stedenbouwkundig ontwerper
T. Pegman, KOKOKON arcitectuur en stedenbouw, assistent ontwerper
T. Lina, Stichting Tussentuin, oprichter, architect
F. Dekker, Stichting Tussentuin, Rain(a)way, ontwerper, eigenaar Rain(a)way
A. Rodenburg, Rodenburg Wateradvies, directeur
team 031
Rob Manders, Blaauwberg, strategisch adviseur
Jelle Bennema, Deltavormgroep, landschapsarchitect
Peter Erdtsieck, Mobius consult, duurzaamheidsadviseur
Ronald Knappers, studio VVKH, architect
Krijn Tabbers, studio VVKH, architect
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Bijlage 3
ONTWERPFASE
Ateliersessie #1, 19 februari 2020
In het ochtendprogramma van de eerste ateliersessie startte met een plenaire presentatie
door wethouder Ivanka Somers en projectleider Paul Joormann. Teams kregen daarna de
gelegenheid vragen te stellen. Na de pauze konden de drie teams in afzonderlijke kamers
gesprekken voeren met diverse experts vanuit de coalitiepartners en andere betrokkenen,
waaronder bewoners.
’s Middags ging het gezelschap gezamenlijk de wijk in. Bewoners en vertegenwoordigers
van de lokale coalitie gaven toelichtingen op verschillende plekken in de wijk. Tijdens de
wandeling hadden teams de gelegenheid informeel door te praten met betrokkenen bij
de wijk. De juryleden, met uitzondering van de voorzitter, waren bij de eerste Ateliersessie
aanwezig.
Ateliersessie #2, 17 juni 2020
De raadzaal van het stadhuis van Vlaardingen was op 17 juni volgens de geldende corona
regels ingericht. Hierdoor was er ruimte voor een vertegenwoordiging van de teams, de lokale
coalitie en juryleden en enkele bewoners. Juryvoorzitter Berno Strootman was aanwezig
via een liveverbinding. Samen met nog meer teamleden, betrokkenen en bewoners was hij
in de zaal zichtbaar op een groot scherm. Sommige gemeenteambtenaren waren tijdens
het eerste deel digitaal verbonden vanuit andere delen van het gebouw, omdat de zaal
maar een beperkte capaciteit had. Wethouder Somers opende de bijeenkomst en was de
gehele middag aanwezig. In het eerste deel kreeg ieder team de gelegenheid hun inzichten
en plannen te presenteren. Er was ruimte voor het stellen van vragen. In het tweede deel
van de bijeenkomst verdeelden de aanwezigen zich themagewijs over drie zalen voor een
nabespreking. De drie teams rouleerden langs deze zalen. Na afloop hebben de drie teams
hun presentatie op een eigen besloten webpagina geplaatst, die door Panorama Lokaal ter
beschikking was gesteld.

https://panoramalokaal.nl/westwijk
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