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VOORWOORD

SAMENWERKING
ALS SLEUTEL

Samenwerking als sleutel. Dat is het mooie van NRP, het zit in onze vezels: samen komen
we verder. Samen ontdekken we wat er wél kan. NRP is een uniek netwerk dat brede
expertise combineert met kennisuitwisseling om samen verder te komen. Ons netwerk
bestaat uit mensen die altijd leergierig blijven. Die hun kennis willen delen en er van uit
gaan dat de ander altijd wat te brengen heeft.
De NRP Gulden Feniks bewijst ook dit jaar weer dat vernieuwende, inspirerende
projecten alleen mogelijk zijn met juist díe blik op de wereld. Door mensen die de
samenwerking opzoeken en bewijzen dat dit de prachtigste projecten oplevert.
Wij danken onze jury voor haar vakkundigheid en inzet, en nodigen u als lezer uit het
juryrapport te lezen en u te laten inspireren door de bekroonde projecten.
Bart Krol
voorzitter NRP

Ook dit jaar heeft onze onvolprezen vakjury haar deskundige werk kunnen doen en
uit de 54 ingezonden projecten de meest opmerkelijke, inspirerende en vooral ook
leerzame projecten beloond met de NRP Gulden Feniks. Een formidabele prestatie, de
winnaars treden in de voetsporen van spraakmakende en iconische voorgangers. Ze
vormen een opsteker voor iedereen die werkzaam is in het vakgebied van de bestaande
bouw, van renovatie tot gebiedstransformatie en van monument tot corporatiewoning.
NRP is trots op dit bijzondere vlaggenschip van onze organisatie, de Oscar van de
bestaande gebouwde omgeving. De winnaars, nominaties en inzendingen: het zijn
allemaal projecten waar we als vakwereld als geheel van kunnen leren. Die ons helpen
om zélf verder te komen, in onze projecten en opgaven.

Anne Luijten
directeur NRP

Voor NRP is het dan ook van cruciaal belang dat we elkaar op de prijsuitreiking weer
kunnen ontmoeten, elkaar kunnen spreken en uitwisselen. We treffen elkaar na een
ingrijpende periode die de wereld op zijn kop heeft gezet. Nu we langzaam weer
terugkeren naar ‘normaal’ blijft de vraag hoe we dit gaan vormgeven. Hoe verhouden
we ons tot elkaar? Hoe verhouden we ons tot de wereld om ons heen? De grote
vraagstukken zoals de klimaatcrisis worden in rap tempo urgenter. De politiek ‘struggelt’
en veel mensen voelen de noodzaak om zelf een onderdeel te zijn van de oplossing.
Voor ons betekent dit dat onze boodschap en missie relevanter zijn dan ooit. In de
bestaande bouw liggen immers talloze sleutels om een verschil te kunnen maken in de
maatschappelijke opgaven. Uitgaan van het bestaande in plaats van sloop-nieuwbouw
is op zich al een daad van duurzaamheid. Daarbij kunnen we in de bestaande voorraad
de meters maken als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot en circulaire
oplossingen. Dat is niet per se gemakkelijk, maar met de juiste instelling zeker haalbaar.
Het vraagt om ambitie, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, persoonlijke inzet
en creativiteit. En vooral: verbondenheid. Alleen samen kunnen we deze opgaven
aanpakken.
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JURYRAPPORT

NRP
GULDEN
FENIKS
2021
‘VLAM IN MIJ, LAAI WEER OP’ IS DE OPENINGSZIN VAN HET GEDICHT
‘PHOENIX’ VAN DICHTER H. MARSMAN. HIJ ZINSPEELT HIER OP HET
VERMOGEN VAN DE FENIKS OM OP WONDERBAARLIJKE WIJZE UIT
DE AS VAN ZIJN EIGEN TELOORGANG TE HERRIJZEN. IN ZIJN PLAATS
VERRIJST EEN NIEUWE JONGE FENIKS, DIE DAARBIJ HÉT SYMBOOL
IS VAN TRANSFORMATIE EN VERNIEUWING VAN HET OUDE. DE NRP
GULDEN FENIKS VERWIJST NAAR DEZE MYTHE EN IS DAARMEE DÉ
PRIJS VOOR DE MEEST EXCELLENTE VOORBEELDEN VAN RENOVATIEEN TRANSFORMATIEPROJECTEN. NRP GULDEN FENIKS BRENGT
DEZE VOORBEELDEN VOOR HET VOETLICHT OM INTERESSANTE
SUCCESFACTOREN EN LEERPUNTEN OVER TE DRAGEN. DE PRIJS
HEEFT DAN OOK ALS MOTTO ‘EEN PRIJS OM VAN TE LEREN’.

DILEMMA’S
De editie van de NRP Gulden Feniks 2021 was zo mogelijk nog uitzonderlijker dan
die van vorig jaar. In 2020 brak de COVID-19 pandemie uit in Nederland, maar de
projecten die werden ingezonden waren reeds in 2019 opgeleverd. De projecten die dit
jaar konden meedingen naar de prestigieuze, nationale renovatie- en transformatieprijs
moesten in 2020 zijn opgeleverd, in een jaar waarin thuiswerken de norm is geweest.
Het zal voor de initiatiefnemers, opdrachtgevers, ontwerpers en andere betrokkenen
niet altijd eenvoudig zijn geweest om de projecten, vaak op digitale afstand van elkaar,
tot een goed einde te brengen. De jury vindt het niet alleen prijzenswaardig dat de
inzenders hierin zijn geslaagd, ook de kwaliteit van de inzendingen is opmerkelijk. Er
zijn veel mooie projecten gerealiseerd. De jury is de inzenders zeer erkentelijk. Door hun
inspanningen kan NRP de nodige stimulerende kwaliteiten bij renovatie en transformatie
ook nu weer in de etalage zetten.
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Vanaf dit jaar is de jury versterkt met Bess Blomjous. De jury heeft, ook met de
projectbezoeken, opnieuw tussen de coronamaatregelen door kunnen laveren waardoor
wederom een volwaardige editie van de prijs heeft kunnen plaatsvinden. Vorig jaar vroeg
zij zich, mede onder de indruk van de vervreemdende leegheid van onder meer grote
publieke gebouwen die zij bezocht, af of zij door de pandemie voortaan anders naar
de projecten zou kijken. Of dit al dan niet gebeurd is bij de keuze voor de projecten
van dit jaar, is niet vast te stellen; bovendien zijn we inmiddels gewend aan min of meer
beperkende maatregelen. Wel constateerde de jury dat de NRP Gulden Feniks 2021
wordt gekenmerkt door vele dilemma’s. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de twee
wild cards waartoe zij, in verruiming op de kaders van de prijs, heeft besloten.
De jury memoreert hierbij graag nog de integraliteit van de NRP Gulden Feniks, die tot
uitdrukking komt in de criteria waarmee de ingezonden projecten worden beoordeeld.
Haar opdracht is om projecten te onderscheiden die vele dimensies in zich verenigen,
zoals technische verduurzaming, intelligente omgang met monumenten, bestendig
gebruik, slimme financiering en versterking van de leefbaarheid van een gebied. Het
opdrachtgeverschap en de betrokkenheid van partijen blijkt altijd essentieel te zijn
voor een bijzonder resultaat. Uiteindelijk wordt gezocht naar de meest innovatieve,
vindingrijke oplossingen waaruit ‘sublimatie’ spreekt: versterking van (mogelijk
verborgen) kwaliteiten van bestaande gebouwen en gebieden die een culturele,
architectonische voorbeeldwaarde voor toekomstige opgaven kunnen hebben. Daarbij
wordt de maatschappelijke waarde die zij vertegenwoordigen of genereren steeds
belangrijker. De jury heeft haar selectie zorgvuldig gemaakt en hoopt hiermee verder bij
te dragen aan de totstandkoming van nieuwe, belangwekkende ontwikkelingen op het
gebied van renovatie en transformatie.
DE OOGST
Voor de NRP Gulden Feniks 2021 zijn 54 projecten (in 2020: 70) beoordeeld: 10 in de
categorie renovatie (in 2020: 26), 34 in categorie transformatie en 10 in de categorie
gebiedstransformatie. In deze beide categorieën was het aantal even hoog als in
2020; het lagere aantal van 16 inzendingen heeft geheel betrekking op de categorie
renovatie. Dit jaar heeft de jury in drie gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om af te wijken van de door de inzenders aangegeven voorkeur voor beoordeling in
één van de drie categorieën. Procedureel is de lijn van 2020 ongewijzigd voortgezet;
eerdere bijstellingen van reglement en werkwijze zijn in de praktijk goed bevallen.
20% van de projecten was oorspronkelijk in gebruik als kantoor- of bestuursgebouw
(in 2020: 27%). 25% had aanvankelijk een industriële of andere bedrijfsfunctie (23%),
13% betrof woongebouwen (9%), 9% was gebouwd voor onderwijs en onderzoek (7%)
en 5% betrof voormalige agrarische gebouwen (7%). Het aandeel gebouwen met een
oorspronkelijk religieuze functie (6%) was dit jaar gelijk aan vorig jaar. Toen waren
er geen getransformeerde militaire gebouwen bij, dit jaar had 7% van de ingediende
projecten hierop betrekking.
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De indruk ontstond bij de jury dat er meer inzendingen van buiten de Randstad zijn
ontvangen dan in eerdere jaren. Dat beeld is verhoudingsgewijs correct voor de editie
2021, maar komt niet zonder meer voort uit grotere belangstelling vanuit de regio. Zo
zijn er vorig jaar meer projecten ingediend, en dat waren meer projecten uit met name
Amsterdam, Rotterdam en de Brabantse steden. Een verklaring voor de opvallende
afname uit grotere steden is niet zomaar te geven of in een COVID-19 context te
plaatsen. Vanuit Drenthe en Flevoland zijn wederom geen projecten ingediend; dit jaar
zijn er ook geen Zeeuwse projecten bij.

initiatieven, van bevlogen mensen die samen met anderen de hefboom in gang zetten
en waarbij iedereen deelgenoot wordt van een mooi resultaat. Persoonlijke verbintenis
geeft veel kwaliteit en de betrokkenheid zorgt voor slimme oplossingen. Daardoor
is ook vaak iets gered wat anders wellicht zou zijn verdwenen. Bijzondere projecten
hebben vaak een persoonlijke drijvende kracht; corporate opdrachtgeverschap heeft
op dit punt vaak een achterstand. In een aantal gevallen zijn unieke combinaties
van betrokkenen, zoals bij het ESP Lab in Delft of het Fort van Hoofddorp, van grote
betekenis voor een bijzonder resultaat.

24 van de 54 projecten (44%, in 2020 50%) die de jury heeft beoordeeld zijn te vinden
op de waarderingskaarten beschermd stadsgezicht. Daarvan kregen er 33 een Orde
1 waardering: 14 Rijksmonumenten (met op één locatie meerdere gebouwen met een
Rijksmonumentale status), 1 gedeeltelijke Rijksmonument, 1 provinciaal monument,
7 gemeentelijke monumenten. 1 project staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.
Maar liefst zeven van de acht projecten die de jury dit jaar heeft genomineerd staan op
een van de monumentenlijsten.

Vorig jaar constateerde de jury nog dat dat bij de meest interessante projecten
sprake was van goede samenwerking met de gemeenten. Dit jaar is de jury kritischer.
Zij heeft slechts een enkel project genomineerd waarbij sprake is van publiek
opdrachtgeverschap. Wel constateert zij bij enkele particuliere initiatieven dat
gemeenten het belang daarvan onderkennen en meewerken om het project mogelijk
te maken.
Met name in stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten is de rol van de opdrachtgever
belangrijk. Daar heeft de jury soms een betrokken overheid gemist. Zij ziet het als
een taak van gemeenten om vanuit een visie te zorgen dat de ontwikkeling geen
onderdeel wordt van politiek spel of marktsentiment. De afwezigheid van gemeenten
in een regierol bij ruimtelijke ontwikkelingen leidt bovendien tot grotere risico’s voor
marktpartijen met als gevolg minder vernieuwende ruimtelijke concepten.

In algemene zin merkt de jury op dat er veel is gebeurd, hard wordt gewerkt en vooral
beter wordt gewerkt. Dat geldt ook voor de projecten die niet zijn genomineerd.
Uit de projecten spreekt gedegen vakmanschap en de stellige indruk blijft dat dit
vakmanschap toeneemt. Soms overheerst de aandacht voor vormgeving. Er zijn zeker
vernuftige oplossingen bij, maar vernieuwing blijft vaak achter bij een degelijke,
keurige aanpak. Werkelijke architectonische of technische innovatie is beperkt.
Het aandeel transformaties van religieuze gebouwen dat werd ingezonden is
verhoudingsgewijs gelijk aan vorig jaar, maar nu nomineerde de jury twee kerken.
Deze projecten vormden aanleiding voor het gesprek over de, vaak geringe, waardering
voor naoorlogse kerken. Er zijn in het land veel van dit type kerkgebouwen die nog
getransformeerd moeten worden. Ze beschikken vaak over bijzondere ruimtelijke
kwaliteiten, maar die worden nog niet altijd herkend.
Vorig jaar bracht de jury naar voren dat er helaas weinig projecten waren ingediend
die betrekking hebben op verbetering, verduurzaming en het eigentijds maken van
duizenden (leegstaande) gebouwen, waaronder volkshuisvestingscomplexen. Ook dit
jaar zijn er opvallend weinig van dat soort projecten ingediend.
Het transformeren van winkelstraten wordt wellicht een nieuwe, grote opgave. Hoewel
slechts een enkele inzending hierop betrekking had, is de jury zich ervan bewust dat
winkelleegstand en winkelstraten uit de jaren 60, 70 en 80 opgaven zijn met ook een
belangrijke sociale component.
OPDRACHTGEVERSCHAP
Het opdrachtgeverschap, zo komt telkens weer naar voren, is essentieel voor
de integrale kwaliteit van renovatie- en transformatieprojecten. Er waren dit
jaar opvallend veel vrouwen in the lead. Ook de vele verschillende vormen van
opdrachtgeverschap waren opmerkelijk. Steeds vaker is sprake van bottom up
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Er is voor lokale overheden tegenwoordig veel aan gelegen om te investeren in
collectieve gebieden. Men ziet dat dat nodig is nu de ruimte schaarser wordt. De
aandacht voor grote maatschappelijke gebouwen die een marktplaats kunnen vormen
in het activeren van een gebied gaat niet altijd goed. Opvallend was dat soms hele
gebieden worden geactiveerd door participatie. De vraag is dan, hoeveel vrije ruimte
moet overblijven om te kunnen blijven participeren. Als een project af is en er niets
meer te participeren valt, is de participatie niet gelukt.
DUURZAAMHEID
Opvallend is dat bij een aantal projecten duurzaamheid kennelijk zo vanzelfsprekend
wordt gevonden dat dit niet (meer) als zodanig wordt vermeld in de inzendingen.
De standaard is hoog geworden en het vakmanschap zit in de techniek. Daardoor is
duurzaamheid soms moeilijk te herkennen en te beoordelen.
De laatste drie jaar lijkt het begrip duurzaamheid niet meer vooral een technische,
maar steeds vaker een sociale of zelfs een emotionele invulling te krijgen. In de
discussie van de jury vallen meermaals termen zoals trots en passie. Als een plan met
liefde opgepakt wordt, dan groeit dat vanzelf, is telkens weer de ervaring van de jury.
Naar voren wordt gebracht dat zij het moet aandurven om niet alleen te rationaliseren
maar ook het gevoel in projecten te zoeken en serieus te nemen. Dat herkent de jury
steeds opnieuw bij ‘gebouwen die mensen meenemen’. De betrokkenen zijn blij dat
zij zich daarmee bezig kunnen houden en zijn enthousiast voor hun eigen project.
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Het streven om anderen, via participatie of op een andere manier, deelgenoot te
maken van het succes van een project is terug te zien in het resultaat. Zoals een van
de juryleden dit formuleerde: ‘duurzaamheid is ook de plek waar je altijd van blijft
houden’. Daarin schuilt vaak de sublimatie.
WILD CARDS
De jury wordt jaarlijks geconfronteerd met volstrekt onvergelijkbare projecten. Dit jaar
vond zij het bijzonder moeilijk om keuzen te maken. Van een aantal gebouwen die
herwaardering ondervinden is er soms slechts een enkele in zijn soort waardoor van
voorbeeldwerking minder sprake kan zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld creativiteit,
betrokkenheid of non-conformistische werkwijzen waardoor sublieme resultaten
kunnen worden bereikt. Die riepen soms euforische reacties op bij de jury, maar stelde
haar ook voor moeilijke dilemma’s. Voor deze editie van de NRP Gulden Feniks heeft
de jury, met instemming van het NRP in afwijking van het reglement, niet voor één
maar voor twee wild cards gekozen. Daarmee vestigt zij graag de aandacht op twee
prijzenswaardige projecten, die beiden een maatschappelijke trend vertegenwoordigen:
het ESP Lab voor de hoogtechnologische omgeving waarin we leven en Buitenplaats
Ockenburgh voor de samenleving waarin we meer samen moeten doen.
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JURY
NRP
GULDEN
FENIKS
2021
GEURT VAN RANDERAAT (JURYVOORZITTER)
OPRICHTER & DIRECTEUR VAN SITE URBAN DEVELOPMENT

JACK HOCK
PROGRAMMAMANAGER STRIJP-S, STICHTING TRUDO

HARRY ABELS
ARCHITECT-DIRECTEUR ABELS EN PARTNERS ARCHITECTEN

MARLON HUYSMANS
EIGENAAR FABULEUX DESTIN

THIJS ASSELBERGS
ARCHITECT-OPRICHTER THIJS ASSELBERGS ARCHITECTUURCENTRALE
EN HOOGLERAAR TU DELFT

JAAP WIEDENHOFF
PARTNER EN SENIOR ADVISEUR ABT

DIRK BAALMAN
BOUWKUNDIGE EN ARCHITECTUURHISTORICUS
BESS BLOMJOUS
EIGENAAR STUDIO BLOMJOUS
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CILLY JANSEN (SECRETARIS)
DIRECTEUR ARCHITECTUUR LOKAAL
M.M.V.
MARGOT DE JAGER
PROJECTMEDEWERKER ARCHITECTUUR LOKAAL
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INZENDERS
GEMEENTE ROTTERDAM STADSBEHEER, GEMEENTE ROTTERDAM
STADSONTWIKKELING, COMBINATIE AANPAK MAASTUNNEL V.O.F. (MOBILIS,
CROONWOLTER&DROS, NICO DE BONT), JURRIËNS

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS

JURY
De Maastunnel is van evident belang in de infrastructuur van Rotterdam en
daarbuiten. De jury spreekt van een excellente restauratie met een bijna nostalgisch
beeld, terwijl tegelijkertijd een vernieuwende renovatie is gerealiseerd. Bij de NRP
Gulden Feniks gaat het niet alleen om restauratie en renovatie, maar juist ook om
aanpassing aan een nieuwe tijd. Dat is bij de enorme opgave van de Maastunnel goed
gelukt. De jury moedigt de betrokken partijen aan om de bijzondere kopgebouwen
met dezelfde aandacht als die voor de tunnel te renoveren en tot een passend
programma voor deze gebouwen te komen.
De vernieuwing waarnaar bij de Maastunnel is gezocht, schuilt in niet direct
waarneembare integratie van nieuwe installaties en technieken waardoor de tunnel
ook in de toekomst toegankelijk blijft. Daarbij is ingespeeld op zowel de ontwikkeling
van het mobiliteitssysteem als het herstel van een verbinding voor voetgangers en
fietsers. De kwaliteit van deze verbinding is verbeterd, sociaal veilig gemaakt en zal
naar verwachting meer gebruikers trekken.

De Maastunnel is een Rijksmonument van mobiliteit en ingenieurskunst. Het complex
strekt zich uit tussen de Statentunnel en het Zuidplein. Het is één van de Rotterdamse
iconen. In vele economische, sociale en technische opzichten is het sinds 1942 een zeer
innovatieve en onontbeerlijke auto, fiets- en voetgangers verbinding tussen Rotterdam
Noord en Zuid. En zo van groot lokaal-, regionaal- en oorspronkelijk ook nationaal belang
(Rijkswegenplan 1927).

Hoewel verkeersveiligheid en mobiliteit bij een tunnel in principe leidend zijn, vindt
de jury het oprecht knap dat bij de Maastunnel ook keuzes zijn gemaakt waarbij
monument, nostalgie en aandacht voor authentieke elementen vooropgesteld zijn.
Daardoor prevaleren soms andere aandachtspunten boven regelgeving. Een prettig
voorbeeld daarvan is dat het meenemen van de fiets op de roltrappen mogelijk is
gebleven.

De Maastunnel is de oudste riviertunnel van Nederland. Met de Maastunnel konden de
haven en woonwijken op Zuid zich met sprongen westwaarts ontwikkelen. Ondanks
grote ruimtelijke en sociale veranderingen vormen de vier tunnels van de Maastunnel
nog steeds een essentiële verbinding in de regio Rotterdam Rijnmond. Aanleiding voor
de grootschalige aanpak kwam voort uit de aangepaste Europese tunnelwetgeving en de
zorgwekkende technische staat van onderdelen van de hoofdconstructie.

Al met al spreekt de jury van een fantastisch resultaat dat inspirerend kan zijn
voor grote infrastructurele kunstwerken elders in Nederland die de komende jaren
aandacht behoeven.

Met grote aandacht voor de Bouw- en Cultuurhistorische waarden van het
Rijksmonument zijn de moderne eisen voor verkeerskunde en tunnelveiligheid
overtuigend samengebracht. De oorspronkelijke tijdslaag is teruggebracht waarbij de zeer
omvangrijk ingebrachte nieuwe techniek niet of beperkt als nieuwe tijdslaag zichtbaar
is. Van het totale Maastunnelcomplex zijn inmiddels na een bouwperiode van drie jaar
gerenoveerd en gerestaureerd: de autotunnels, de fiets- en voetgangerstunnels, de
garagegebouwen, een deel van de houten roltrappen en delen van de Ventilatiegebouwen.
Stapsgewijs zullen de komende jaren aan de hand van de speciaal opgestelde mastervisie
de overige delen aangepakt gaan worden.
Het resultaat van de verkeerstunnels is met trots door de Rotterdammers ontvangen. Dit
icoon is in z’n glorie hersteld. Maar: met nieuwe herinneringen, voor een nieuwe generatie.
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INZENDERS
STICHTING FORT VAN HOOFDDORP, SERGE SCHOEMAKER ARCHITECTS,
VIANEN BOUWADVIES, DE INGENIEURSGROEP, PLANRESULT, MILIEUADVIESBUREAU VERMEENT, LBP SIGHT, INSTALL KEUR, B&D NATUURADVIES,
NATUURLIJKE ZAKEN, GRONDSLAG, RAB RESTAURATIE ADVIES, DE BONTH VAN
HULTEN, VAN LEEUWEN GWW, KIMMENADE, STONECOLD, WARP SYSTEMS,
DERKSDIEPENBROEK, INSTACOM

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
Tien jaar nam de ontwikkeling en herbestemming van Fort van Hoofddorp (1904) in
beslag. Het Werelderfgoedmonument van totaal 8’100m2 is getransformeerd tot een
stadspark met ruimte voor horeca, culturele en educatieve activiteiten. Landschap,
architectuur en interieur zijn door Serge Schoemaker Architects integraal aangepakt.
Geschiedenis en heden zijn versmolten tot een nieuw geheel.
Het fortgebouw is deels gerestaureerd en deels onaangetast gelaten. Nieuwe
toevoegingen zijn strak vormgegeven en weloverwogen geïntegreerd, met een bewust
behoud van de historische details en karakteristieke atmosfeer. De aanpak zorgt
voor een levendige dialoog tussen verleden en heden, waarbij beide entiteiten elkaar
versterken.
Zo worden warme, houten wanden en minimalistische stalen elementen
gecombineerd met ruwe, onafgewerkte wanden van ongewapend beton en moderne
lichtarmaturen met sfeervol verlichte wandnissen. Het materiaal- en kleurconcept
verbindt de historische en hedendaagse elementen en laat ze tegelijkertijd waardig
naast elkaar bestaan.
De oorspronkelijke gangenstructuur is bij de renovatie weer in ere hersteld: de oude
ondergrondse gangen zijn tijdens de renovatie volledig ontgraven. Hierdoor kunnen
bezoekers nu weer via de lange achtergang op de begane grond, naar de vrijstaande
hefkoepelgebouwen en het terrein bovenop het fort, waar zich sinds de transformatie
een klein openluchttheater bevindt.
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Om de ontsluiting van het fortgebouw te verbeteren, zijn twee nieuwe trappenhuizen
toegevoegd. Door het wegbreken van de vloeren zijn hier twee verticale, dubbelhoge
ruimten ontstaan, die licht en lucht in het door horizontale gangen gedomineerde
fortinterieur brengen.
De gebouwinstallaties zijn nagenoeg onzichtbaar geïntegreerd. Zo is het hele pand
voorzien van een dun vloerverwarmingssysteem en maakt het luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning gebruik van de historische, ingebouwde
luchtkanalen. Nieuwe leidingen zijn weggewerkt in de dekvloer en het dakpakket,
om het pure, brutalistische karakter van het fortinterieur te behouden. Aan het
buitenterrein is een wandelpad toegevoegd, waardoor bezoekers vanaf het voorplein,
nu ook buitenom omhoog kunnen lopen, naar het hoger gelegen terrein.

JURY
Fascinerende ‘slow architecture’ op zijn best. Zo typeert de jury de transformatie van
het Fort van Hoofddorp, een fort uit de Stelling van Amsterdam dat behoort tot het
Werelderfgoed. Grote waardering gaat uit naar het particuliere initiatief om deze
‘verborgen schat’ nieuw leven in te blazen.
Er zijn veel forten in Nederland en daar ligt nog een grote transformatieopgave. Het
welslagen van de transformaties hangt vaak af van een specifiek programma, of van de
hoeveelheid mensen die in de nabije omgeving wonen. In het Fort van Hoofddorp is van
beide geen sprake. Hier is het samenspel van initiatiefnemer/opdrachtgever Femme
Hammer en architect Serge Schoemakers doorslaggevend voor een buitengewoon
resultaat. De jury is onder de indruk van de integriteit en vakkundigheid waarmee zij met
het fort omgaan.
De betonnen machine in de polder is met grote zorgvuldigheid veroverd door het frame
per onderdeel af te pellen en eigenzinnig te vernieuwen. De nauwkeurige wijze waarop
wordt gewerkt, dwingt respect af, met als voorbeeld het afgraven van het duin en het
doorboren van anderhalve meter dik beton om te voorkomen dat zichtbare bedrading
voor lampjes de eenvoud verstoort. Uit de transformatie spreekt oog voor detail, tot aan
de keuze van de beplanting.
Het Fort van Hoofddorp is een bijzonder en interessant project dat navolging verdient. Er
is een prachtige, sublieme transformatie gerealiseerd. Hoewel het programma zich nog
moet bewijzen, dragen de visie op de programmering en de langzame pogingen om de
buurt bij de culturele activiteiten te betrekken bij aan het vertrouwen in een duurzame
toekomst voor het fort.
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INZENDERS
STICHTING DRU INDUSTRIEPARK, GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK, DIVERSE
ARCHITECTEN

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
Door de aanwezigheid van ijzerhoudende grond (oer) ontstond in de 18de eeuw in het
gebied langs de rivier de Oude IJssel de bakermat van de Nederlandse ijzerindustrie.
Hier in Ulft in de provincie Gelderland werden bijna 2,5 eeuw lang ijzerproducten als
kachels, pannen en badkuipen geproduceerd voor miljoenen klanten wereldwijd. Dit
roemruchte verleden heeft een indrukwekkend erfgoed nagelaten: een ensemble van
zeven industriële rijksmonumenten.
Vandaag de dag is dit DRU Industriepark een broedplaats voor cultuur en innovatie.
Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren, de mogelijkheden van
nieuwe technologieën ontdekken en samen genieten van kunst en cultuur. Het
DRU Industriepark is een landelijk voorbeeld van succesvolle herbestemming van
industrieel erfgoed. Mede daarom maakt het DRU Industriepark onderdeel uit van de
ERIH (European Route of Industrial Heritage).
De DRU in Ulft staat symbool voor de florerende maakindustrie in de Achterhoek.
Lange tijd was de DRU de belangrijkste werkgever in de regio. Inmiddels is
de industriële bedrijvigheid van het complex verdwenen en hebben de oude
fabrieksgebouwen sinds 2009 volgtijdelijk een nieuw, tweede leven gekregen. Het
meest recent is in 2020 het voormalig Loonbureau verbouwd tot bezoekerscentrum.
Het rijksmonument SSP hal op het park is het enige monument zonder een duurzame
permanente functie en exploitatie. De hal wordt incidenteel ingezet voor middelgrote
publieksevenementen. De afgelopen jaren is gezocht naar de meest geschikte functie
voor dit 5500 m2 omvangrijke rijksmonument. Momenteel wordt hiertoe gewerkt
aan een aansprekend ontwerp waarbij de hal naast evenementenhal ook middels
flexibele inrichting geschikt wordt gemaakt voor exposities. Daarnaast wordt door
op- of aanbouw een hotel aan het complex toegevoegd, waarbij de Achterhoek-brede
aanpak van circulair bouwen wordt voorgestaan.
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Met deze ambities streeft het DRU Industriepark naar een langdurige duurzame
exploitatie van het totale complex en daarmee een plek in het rijtje Van Nellefabriek,
Verkadefabriek en Westergasfabriek.

JURY
De nalatenschap van de DRU fabriek, indertijd een icoon van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, bestaat feitelijk uit niet meer dan een aantal gebouwen. De
initiatiefnemers van het nieuwe industriepark - professionele ontwikkelaars én
enthousiaste vrijwilligers - hebben iets tot stand gebracht met aantrekkingskracht op het
hele gebied. De plek is geactiveerd, er is veel geprogrammeerd, er komen bezoekers uit
Nederland en Duitsland en jonge mensen willen eromheen wonen. De ambities voor de
toekomst zijn gericht op de rijkdom van het schitterende omringende landschap.
De manier waarop de initiatiefnemers erin zijn geslaagd om het terrein heel langzaam
te ontwikkelen zonder te weten waar zij zullen uitkomen, getuigt van een intrigerende
Oost-Nederlandse aanpak. Niet minder fascinerend is hoe men de creatieve economie
als katalysator heeft weten aan te spreken voor een gebied waar heel weinig haalbaar
is. Daarbij is geest van de fabriek die in de gemeenschap leeft, aangegrepen om tot iets
nieuws te komen. Bijzondere getuige daarvan is het fotoproject van oud-werknemers,
waarvoor nog steeds aanvragen worden ontvangen om portretfoto’s van familieleden toe
te voegen.
Er is enorme waardering voor hetgeen is gerealiseerd en de jury ziet door de jaren heen
alleen vooruitgang. De meeste gebouwen hebben een solide exploitatie en ook de GREX
is redelijk op orde. Voor de laatste leegstaande hal wordt gezocht naar functies met
dekkende exploitatie. De jury hoopt van harte dat hierbij geen concessies worden gedaan
aan de ambities voor het hele terrein.
Het is gelukt om het hele gebied en het ensemble bij elkaar te houden. Daarin ligt
de sublimatie voor deze plek. DRU is een pleidooi voor plekken die mensen kunnen
verbinden, vindt de jury, en dat is nodig in Nederland. Dat was in Ulft in het begin
misschien moeilijk, maar dat is het nu niet meer.
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INZENDERS
HP ARCHITECTEN, DELFT CRE, ARONSOHN RAADGEVEND INGENIEURS, KUIJPERS,
CONSTRUCTIF, DEERNS, ARCADIS, HOLLAND SHIELDING SYSTEMS

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
In 2014 won HP architecten de selectie voor het transformeren van de
hoogspanningshal van de TU Delft tot ESP-lab (Electrical Sustainable Power
Laboratory) voor onderzoek naar het energienet. Het was een grote verrassing dat wij
als klein architectenbureau deze prestigieuze ontwerpopdracht kregen. Wij herinneren
ons nog goed de eerste rondgang door de hoogspanningshal. Alsof je in een oude
James Bondfilm rondloopt, héél indrukwekkend.
Het ESP-lab zal, als laboratorium- en praktijkruimte, gebruikt worden door 25 vaste
medewerkers, 75 promovendi en postdocs en 25 afstudeerders van de afdeling
Electrical Sustainable Energy (ESE). Deze gebruikers zijn momenteel verspreid over
het gebouw van EWI (Elektrotechniek, Wiskunde, Informatica). Door deze te bundelen
worden nieuwe samenwerkingen mogelijk, maar het zorgt ook voor uitdagingen.
Ieder laboratorium heeft zijn eigen specifieke eisen op het gebied van verstoringen
van buitenaf en veroorzaakt zelf ook storing voor de andere onderzoeken. Er zijn
verschillende lagen van afscherming nodig om invloeden van buitenaf en elkaar, zoals
elektromagnetische straling, geluid, trillingen en licht tegen te gaan. Bijvoorbeeld:
de impulsgenerator die met anderhalf miljoen volt een blikseminslag simuleert staat
nog geen 5 meter van een zeer gevoelige supercomputer vandaan die moet blijven
functioneren als er getest wordt.

JURY
Het ESP-lab is een bijzondere opgave. De jury noemt het een wonder dat dit gebouw
indertijd niet is gesloopt; het is in zekere zin voor de poorten van de hel weggesleept.
Dat de oorspronkelijke, intrigerende staalconstructie aanleiding is geweest om hierin
een nieuw laboratorium te vestigen, fascineert. De nieuwe focus op de energiesector, als
gevolg van de noodzakelijke transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie,
vereiste een nieuwe organisatievorm waarbij is gestreefd naar het zoveel mogelijk
zichtbaar maken van het onderzoek met verschillende testopstellingen.
Het project onderscheidt zich vooral door de sterke samenhang tussen een visie op
organisatieontwikkeling en het opdrachtgeverschap bij gebouwontwikkeling. Daarbij
maakt de rol die het gebouw heeft gespeeld in het tot stand brengen van een nieuwe
organisatie grote indruk. Het gebouw zelf is zeer duurzaam en het is nu nuttig ingezet
voor duurzaamheid in de toekomst. De renovatie op zichzelf is goed uitgevoerd. Uit de
inzet van betrokkenen bij de renovatie spreekt een zekere passie. Er is niet gekozen
voor de makkelijkste of goedkoopste weg. Er is risico genomen in tijd en geld om iets
nieuws te bouwen, waarbij het aanwezige kon worden aangescherpt en waarin een ziel is
gebracht.
In het resultaat van de wijze waarop een klassieke opdrachtgever zoals TU Delft het
gebouw overtuigend heeft doorontwikkeld en verbeterd tot een werkruimte met
wederom een intrigerende James Bond-achtige sfeer, herkent de jury sublimatie.
Nu het iconografisch geheugen van de universiteit te lijden heeft onder de druk op
onderwijsbudgetten is hiervoor extra waardering. De aanpak heeft geresulteerd in een
wereldwijd uniek uithangbord voor de TU Delft en zal ook als een magneet op studenten
werken. De jury kan zich voorstellen dat het laboratorium een positieve invloed krijgt
op de nodige fondsenwerving. Ook daardoor wordt de toekomst van het gebouw
interessant.

Ons sterk bewust van de bijzondere uitdaging om te ontwerpen met allerlei vormen
van “shielding” begonnen wij het ontwerpproces. We stelden ons de lagen van de
shielding voor als de ringen van een ui. Elke ring heeft een specifieke uitstraling en
functie. Door iedere gebruikerszone alleen de benodigde lagen te geven ontstond
een ruimtelijk systeem met contrasten in vormgeving. Duidelijk herkenbaar zijn
bijvoorbeeld de publieke gangruimtes die zich tussen verschillende lagen bevinden.
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INZENDERS
STICHTING TOT BEHOUD VAN DE HISTORISCHE BUITENPLAATS OCKENBURGH,
FOKKEMA EN PARTNERS, JURRIËNS WEST

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
In 2012 sloegen buurtbewoners de handen ineen om Buitenplaats Ockenburgh te
redden van de ondergang. Het zwaar vervallen rijksmonument stond sinds 1996 te
koop en had een achterstallig onderhoud van drie miljoen euro. Ze schreven een
ideëel herbestemmingsplan op basis van participatie, met als doel: natuur respecteren,
het rijksmonument opknappen en economisch zelfstandig laten draaien als activatieen verbindingsplek voor de buurt.
Stap voor stap werd het plan gerealiseerd. Bedrijven, vrijwilligers, fondsen en overheid
werden gevraagd bij te dragen. Honderdvijftig vrijwilligers, leerlingen en studenten
sloten zich aan en droegen hun tijd, talenten en kennis bij. Professionals werden
ingehuurd waar nodig. Ze bouwden een gedoneerde Westlandse kas, legden een
moestuin aan, knapten de verwaarloosde tuinen op en bereidden de bouw voor. In
2019/2020 werd de restauratie uitgevoerd in samenwerking met de vrijwilligers en
aannemer Jurriëns West Den Haag en architect Fokkema en Partners Delft.

JURY
De jury noemt het ongelofelijk dat de initiatiefnemers het vliegwiel in beweging hebben
weten te krijgen en ingrijpend onderhoud van Ockenburgh bij de gemeente Den Haag
hebben afgedwongen. Nu is ondenkbaar dat het landgoed zo verwaarloosd is geweest.
De buitenplaats is van historisch belang. Als het om de culturele waarde van het gebouw
gaat, is de restauratie goed gedaan.
Sublimatie ligt bij dit project in het opnieuw activeren van het oude landgoed als geheel,
wat hier interessanter is dan een focus op het gebouw alleen. De niet-commerciële
initiatiefnemers proberen verbindingen te leggen tussen Den Haag en Westland, tussen
rijk en arm, tussen stedelijk en buitengebied, en met de transformaties die nog zullen
plaatsvinden in de omgeving. Zij zijn niet zozeer ruimtelijke professionals als mensen die
geworteld zijn in het gebied. Daar ligt ook de bron van het vernieuwde Ockenburgh, dat
vanuit betrokkenheid en herinnering in ere is hersteld.
De enorme maatschappelijke waarde die met het sociale initiatief is gecreëerd, met
onder meer vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken, weegt zwaar op tegen finesses in
afwerking en inrichting van het gebouw waarbij vakmanschap achterblijft. Het gebouw
is in deze transformatie een (beeldbepalend) instrument geweest om iets anders voor
elkaar te krijgen.
De jury vat duurzaamheid ook op als het creëren van plekken waar mensen van blijven
houden. Zij denkt dat de betrokken gemeenschap met deze nieuwe vorm van publiekprivate samenwerking succesvol zal zijn. Er zijn inmiddels velen aan het initiatief
verbonden en continuïteit in de aansturing is reeds geborgd. Ook dat noemt de jury een
prestatie.

In samenwerking met horeca-partners die sociaal ondernemen als nieuwe norm
hanteren, is in de zomer van 2020 Villa Ockenburgh geopend: een leerwerkbedrijf,
een restaurant met eerlijke menukaart en multi-bruikbare zalen in de villa. Daarnaast
voeren vrijwilligers een laagdrempelig activiteitenprogramma onder de naam
‘Ockademie’ en doen ze het onderhoud van de tuinen en de villa, dat betaald kan
worden uit de huurinkomsten.
Het succes van dit project is, naast het behoud van een bijzonder stuk cultureel
erfgoed vanuit een burgerinitiatief, het activeren van ouderen en het samenbrengen
van jong en oud, fondsen en donateurs, professionals en vrijwilligers, leerlingen en
studenten van velerlei niveaus. Er is op Buitenplaats Ockenburgh ruimte voor iedereen
die zijn steentje bij wil dragen. Van bouwval naar bijzondere ontmoetingsplek.
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INZENDERS
COMPANANNY, ARCHITECTEN, TIMELESS INVESTMENTS, AANNEMINGSBEDRIJF
C. VAN DER GRIFT B.V.

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
HP Architecten heeft de monumentale Opstandingskerk in Voorburg getransformeerd
tot een bijzonder ruimtelijk complex voor kinderopvang. Door een subtiele toevoeging
van moderne materialen en installaties versterkt het ontwerp de oorspronkelijke kerk
met zijn sobere architectuur en ruimtebeleving. De vroegere kerkgangers zijn trots op
het behoud van “hun” kerk. Het resultaat is een van de grootste kinderopvanglocaties
van opdrachtgever CompaNanny (1.700m2 BVO): een goed passende transformatie die
het gebouw een tweede leven met een bijzondere sociale functie geeft.

zijn gericht op buiten. De ruimtes voor de kleinste kinderen zijn gegroepeerd rondom
het binnenhof waar ze een veilige buitenspeelplek hebben.

JURY
De jury vindt dat een uitdagende potentie uitgaat van het gebouw, de ruimtelijkheid
en de lichtinval. Kerken zoals deze worden vaak ondergewaardeerd. Een probleem
van dergelijke kerkgebouwen is het volume, dat zich nagenoeg nergens voor leent.
Maar bij de transformatie van de Opstandingskerk is een bijzondere en goede
ingreep gedaan door een doos in het gebouw te zetten.
Het betonnen frame is vrijgespeeld en er is sprake van collectief ruimtegebruik.
De transformatie van het programma op de begane grond is goed gelukt. Op de
verdieping is hierdoor ruimte ontstaan voor de buitenschoolse opvang als nieuw
bedrijfsonderdeel. Het architectonische concept is goed georganiseerd. Daarin
herkent de jury aandacht voor ruimtelijke toekomstbestendigheid. Alles past, echter
het programma van de kinderopvangorganisatie is zo generiek dat het in elke kerk
denkbaar is.
Hoewel het nieuwe programma van de kerk een mooie stedelijke context heeft is de
transformatie nagenoeg uitsluitend intern gericht. De kans om aan de achterzijde een
verbinding te maken met de omgeving, het groen en de wijk wordt gemist.

De Opstandingskerk in Voorburg werd gebouwd in 1964 naar ontwerp van Rein
Fledderus voor de Nederlands Hervormde Kerk. Dit gemeentelijke monument toont
veel verwantschap met “de Doelen” in Rotterdam, dat Rein Fledderus in dezelfde tijd
in samenwerking met de architecten H.M. en E.H.A. Kraaijvanger ontwierp.
Voor architect Fledderus en de kerkgemeente vormde de vroegchristelijke periode
in het Midden-Oosten de inspiratiebron. Het Voorburgse kerkgebouw is ontworpen
als een ‘tent van samenkomst’, vormgegeven in natuurlijke onbewerkte materialen
als baksteen en schoon beton. Een rustige kerkruimte onder een ‘geplooid’ dak, met
natuurlijke lichtval van boven. De begane grond is georganiseerd rondom een hof
waaraan de nevenruimten voor gemeente, jeugd en overdenking liggen.
De grootste van de omvangrijke transformatie uitdaging was om de structuur en het
karakter van het bestaande gebouw zo goed mogelijk te begrijpen en daar respectvol
op te reageren. Onze ervaring is dat dit gepaard gaat met zorgvuldig kijken en zoeken
naar wat passend en mooi is. Op deze manier ontstond de vanzelfsprekende opbouw
met terrassen in de grote kerkzaal, onder het geplooide dak. De heldere organisatie
van de oorspronkelijke kerk wordt versterkt door nieuwe verlichting en bijzondere
zichtlijnen. De verschillende leeftijdsgroepen zijn logisch gegroepeerd en de ruimtes
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INZENDERS
LION DEVELOPMENT, DEN HAAG, BUREAU KRONER ARCHITECTEN, MIDDIN
BRUIJNES

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
De voormalige wijkkerk ‘Onze Lieve Vrouwe van het Allerheiligste Sacrament’ in
Moerwijk in Den Haag stond al jaren leeg. Het eigendom lag bij woningcorporatie
Haagwonen, die geen financiële ruimte had in die tijd om een plan te ontwikkelen.
Op initiatief van Bureau Kroner architecten is in 2016 een plan gemaakt voor
zelfstandige woningen in de kerk door een transformatie van het gebouw en is een
belegger gevonden die wilde investeren in een sociaal programma. Na goedkeuring
door het Bisdom is het eigendom overgedragen en het plan gerealiseerd.

JURY
De jury heeft veel waardering voor de grote vasthoudendheid van de architect om een
nieuwe bestemming te geven aan de Wijkkerk, die de woningcorporatie liever had willen
slopen. Vanuit de gehele wijkontwikkeling zijn alle problemen hier terecht gekomen; de
kerk is door een soort ad hoc beleid overeind gebleven.
Tegen de stroom in heeft de architect veel gered. Voor het denken over kansen voor
behoud van de kerk in de moeizame stedenbouwkundige context heeft de jury dit project
van harte genomineerd.
Er is een goede visie ontwikkeld op het stedelijk weefsel en het concept voor de
transformatie. Ondanks alle waardering voor de intenties aarzelt de jury over de
uitwerking daarvan. Het omdenken heeft niet geresulteerd in overtuigende doorwerking
en materialisatie. In samenhang met doelgroep en bestemming is een in zichzelf gekeerde
enclave ontstaan waardoor de kans om de gehele wijk op te tillen niet is benut.

De kerk is ontworpen door Jan van der Laan en in 1953 gebouwd en is een typisch
voorbeeld van de Delftse School. Zorgvuldige baksteen detaillering en een traditionele
opzet van het gebouw. Een middenschip met twee zijbeuken en gevels die verwijzen
naar Romaanse architectuur, met dichte metselwerk bogen.
Om woningen te kunnen realiseren in de kerk hebben we ervoor gekozen de bogen
open te maken en het dak van de zijbeuken te verwijderen, met behoud van de
betonnen dakbalken. Daarmee creëerden we de mogelijkheid om in het middenschip
in drie lagen woningen te maken. Elke woonlaag krijgt een eigen identiteit door
het verschil in raamopeningen, die reageren op de structuur van de kerk. Er zijn 26
woningen met 2 of 3 kamers voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
gerealiseerd.
De nieuwe buitenruimtes in de zijbeuken zorgen voor een gelaagde overgang van
privé naar openbaar, terwijl de architectonische en stedenbouwkundige uitstraling
en betekenis van het gebouw in zijn omgeving behouden blijven en zelfs in gebruik
worden versterkt. Een veilige woonomgeving die optimaal gebruik maakt van de
architectonische kwaliteiten van de oorspronkelijke kerk. Ondanks een beperkt
budget is er een bijzondere en hoogwaardige woonomgeving gerealiseerd voor een
speciale doelgroep, waarbij de huur onder de liberalisatiegrens blijft.
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INZENDERS
RIJNBOUTT, ZECC ARCHITECTEN, A.S.R. REAL ESTATE, BIBLIOTHEEK UTRECHT,
MRP DEVELOPMENT, BURGLAND BOUW, JURRIENS B.V, HFB, ZONNEVELD
INGENIEURS, DEERNS, PEUTZ B.V., FIMEK ESTATE, MAAR! BOUWMANAGEMENT,
HET OVERSTICHT, JOSEFIEN & CO

BESCHRIJVING DOOR DE INZENDERS
Het voormalige PTT-Hoofdpostkantoor aan de Neude te Utrecht is getransformeerd
tot een multifunctionele bestemming. Met de inpassing van het ambitieuze
programma van de bibliotheek van de toekomst samen met winkels en horeca, heeft
het rijksmonument weer een actieve rol in het stedelijk weefsel. Door een diversiteit
aan functies is Post Utrecht een bestemming geworden in het hart van de stad, die niet
alleen overdag, maar ook s’ avonds zorgt voor nieuwe levendigheid.
Van oorsprong had het PTT-Hoofdpostkantoor (1924, J. Crouwel) twee gezichten: een
publieke voorkant met monumentale entree en publiekshal aan de Neude en een
logistieke achterkant aan de Oudegracht met een expeditiehof. Om het complex Post
Utrecht een plaats te geven in de huidige stadsdynamiek was het noodzakelijk om
ter plaatse van de expeditiehof een tweede voorkant te maken. Aan de Potterstraat is
tevens een derde entree gerealiseerd.
Aan de Oudegrachtzijde zijn vier ruime winkels gerealiseerd met daarboven het
auditorium van de bibliotheek. De Potterstraat heeft een horecagelegenheid en biedt
daarnaast de entree naar de foodmarkt. In het souterrain is een royale fietsenstalling
gerealiseerd. Vanaf de oorspronkelijke entree aan de Neude betreedt men de
monumentale hal van het gebouw, die het centrale plein van de bibliotheek vormt,
een huiskamer voor de stad.

JURY
De jury spreekt van een indrukwekkende transformatie van het voormalige
postkantoor, waarin opnieuw een publieke functie is ondergebracht. Het monument
heeft een nieuwe toekomst gekregen, met een grote impact op dit deel van de
binnenstad van Utrecht. Over het geheel genomen is sprake van goede oplossingen
en zorgvuldig ontwerp in een zeer complex project. De jury is positief verrast dat
A.S.R. Real Estate de transformatie met liefde voor het monument voor elkaar heeft
weten te krijgen.
Er is waardering voor het onderbrengen van de openbare bibliotheek in het
monument. De wijze waarop de overweldigende hal hiertoe is bestemd roept
aarzeling op. De vernieuwing van het bibliotheek-concept zoals dat de laatste jaren
elders in Nederland is gerealiseerd is hier beperkt. Een levendige huiskamer waar
men zich niet verloren voelt komt niet werkelijk tot stand door de verhoudingen, de
hoogte en vrije programmeerbaarheid van de ruimte. Buiten de hal ademt de sfeer
van het gebouw juist teveel functies.
De jury is zich ervan bewust dat toevoeging van commerciële functies nodig is
geweest om niet-commerciële ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken. Toch roept
het dichtzetten van de voormalige expeditiehof discussie op. Er is twijfel of elke
straat een winkelstraat moet worden en het nieuwe gevelbeeld langs de Oude Gracht
mist in de uitwerking op de begane grond aan kwaliteit in de detaillering.
De verknoping van het gebouw aan de stad is niet optimaal. De jury betreurt dat
de gemeente Utrecht bij deze transformatie geen regierol over het concept heeft
genomen ter versterking van de morfologie van de stad.

Verbinding en dialoog vormen voor het hele project het leidend thema:
programmaonderdelen vloeien naadloos in elkaar over, sparingen in wanden en
vloeren (roltrappen en liften) leggen (visuele) relaties, met steeds de publiekshal van
de bibliotheek als het centrale oriëntatiepunt. Interieur en routing van de bibliotheek
bemiddelen tussen gebouw en gebruiker. Een subtiel spel van kleur en materiaal
ondersteunt de oriëntatie van de bezoeker. Extra doorgangen tussen de leeszalen
zorgen voor een tweede omgang met vergezichten over de historische binnenstad. De
connectie met de stad is overal voelbaar.
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