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Voor goede architectuur is meer nodig dan talentvolle ontwerpers. De rol van de opdrachtgever mag 
niet worden onderschat. Zijn of haar visie en volharding zijn even onmisbaar als de vakbekwaamheid 
van de architect. Om die reden stimuleert het Rijk goed opdrachtgeverschap al tien jaar met de 
Gouden Piramide, de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 
 In dit boek worden de winnaar en de overige genomineerden van de Gouden Piramide 2012 
gepresenteerd, alsmede tien andere inzendingen die de jury interessant genoeg vindt om onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast is er een uitgebreid verslag van het juryproces. Een en ander wordt 
voorafgegaan door een viertal opstellen. Rijksbouwmeester en voorzitter van de jury Frits van Dongen 
schrijft dat architectuur en stedenbouw na een ‘Gouden Eeuw’ weer oog moeten krijgen voor 
vakmanschap en ambachtelijkheid. De bijdrage van Tracy Metz gaat over het perspectief dat ‘tijdelijk 
gebruik’ biedt. Kees de Graaf geeft een analyse van de crisis en stelt vast dat die kansen biedt voor 
vernieuwing. Het essay van Mariet Schoenmakers ten slotte gaat over het bouwen voor de zorg. 
Na een historische schets houdt zij een pleidooi voor een opdrachtgeverschap dat weer durft te 
spreken over mensen.

Met dvd van de AVRO-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.
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De Actieagenda is een bundeling van eenvoudige maar doelmatige instrumenten en instellingen, 
want complexe opgaven vragen om eenduidige kaders. Doen wat moet, maar dan ook heel 
goed. De regels benutten en niet – vanuit onzekerheid – vervallen in het stapelen in voorwaar-
den en criteria. Europees aanbesteden mag nooit een excuus worden om het nóg ingewikkel-
der te maken! Een overzichtelijk, eenvoudig en afrekenbaar proces met heldere criteria en 
procedures, dat ten volle ingezet wordt voor innovatie in samenwerkingsverbanden, ontwerp-
oplossingen en meer. Dat is de spanning en dat is de opgave.

De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Dit jaar is de tiende 
editie. De prijs stimuleert goed opdrachtgeverschap en geeft een positieve aandacht aan het 
ontwerp en de opdrachtgever. De prijs blijft winnen aan statuur en herkenbaarheid in zowel 
de vakwereld, als onder opdrachtgevers en geïnteresseerde burgers. Erkenning en publiciteit 
zijn welkome effecten voor de winnende opdrachtgever. Ook draagt de media-aandacht voor de 
Gouden Piramide bij aan een grotere bekendheid van architectuur in het algemeen. De Rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap had, heeft en houdt de komende vier jaar een stevige 
positie in het beleid voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het winnen van de prijs daagt 
uit om het goede opdrachtgeverschap niet alleen te verbeteren en werkelijk te internaliseren 
in de eigen organisatie, maar ook om een echte ambassadeur te zijn of te worden.

De ronde 2012 heeft, zelfs in deze periode van crisis, veel interessante opdrachtgevers en  
projecten opgeleverd. Hoewel het aantal inzendingen lager ligt dan bij andere (architectuur)-
rondes, is het niveau onverminderd hoog. Door de jury – onder voorzitterschap van Rijks-
bouwmeester Frits van Dongen – is het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO – KNAW) in 
Wageningen voorgedragen als winnaar van de Gouden Piramide 2012. Voor de juryleden is 
directeur Louise Vet met haar team de onbetwiste nummer één. In het juryverslag staat waarom: 
‘Het heeft alle ingrediënten die bij een winnaar horen: een gedreven opdrachtgever die niet 
alleen over de bestuurlijke kwaliteiten beschikt om het proces in goede banen te leiden,  
maar die van meet af aan een visie koestert die haar de moed geeft om als het erop aankomt 
ongebaande paden te betreden. Daarbij is ze erin geslaagd de vonk van haar enthousiasme  
en volharding op iedereen die bij het project betrokken was over te dragen.’

De ministeries van Infrastructuur en Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijven 
van harte de conclusie van de jury dat de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap,  
de Gouden Piramide 2012, gaat naar het Nederlands Instituut voor Ecologie.

Henk Ovink,  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

Essays
Na de Gouden Eeuw 12

Frits van Dongen, Rijksbouwmeester

Liever tijdelijk dan leeg 16

Tracy Metz

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 21

Kees de Graaf

Zorg om de zorg 27

Mariet Schoenmakers

Opdracht en ontwerp
De jurering 36

Olof Koekebakker

Portretten
Portretten van genomineerde opdrachtgevers 54

Fotografie Christiaan Krouwels

Projecten
Genomineerde inzendingen
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 64

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
 
’s Heeren Loo 72

Dagbesteding Duinzone 
 
Provincie Drenthe 80

Drents Museum
 
Stichting Stadstuin Emma’s Hof 88

Stadstuin Emma’s Hof
 
Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid 96

St. Ignatiusgymnasium



Tien overige inzendingen
De Alliantie Ontwikkeling 104

Borneohof
 
Gemeente Bergen op Zoom 110
Loopgraafbrug

Gemeente Oss 116
Gemeentehuis Oss

Hestia Kinderopvang 122

Hestia Rivierenbuurt

Stadgenoot 128

Blok 128

Stadsontwikkeling Rotterdam 134

Sportpaleis Ahoy

Stichting KindercASLa 140

Klokhuis KindercASLa

Stichting Texels Museum 146

Kaap Skil, museum van jutters en zeelui

Van Neynselgroep 152

Verpleeghuis Boswijk

Yffi van den Berg en Rolf Bruggink 158

Woonhuis Zwarte Parel

Alle inzendingen
Ingezonden projecten 166



16 17

een circuit voor een van de grootste mondiale wielerevents weet te maken (de eerste etappe 
van de Giro). En en passant haar inwonertal verdubbelt met eenzelfde aantal bezoekers.  
Wat als dat enorme organisatievermogen eens zou worden ingezet voor de tijdelijkheid?  
Het is namelijk een goedkoop en effectief stedenbouwkundig instrument.’ 
Temp. heeft het bij tijdelijk gebruik over improvisatie. In Amerika hoor je ook wel de term 
‘tactische stedenbouw’. Een activistisch element zit er zeker in, volgens critica en blogger 
Mimi Zeiger in een artikel hierover in de New York Times: ‘We’re doing these things to combat 
the slowness of government.’ 

Pop-up stores

Tijdelijk gebruik, en al helemaal hergebruik, is actueel vanwege de economische crisis, maar 
Nederland heeft er ook een lange traditie in. Op het Amsterdamse Amstelveld zou in de 
zeventiende eeuw een reusachtige kerk worden gebouwd, formaat Westerkerk. In afwachting 
daarvan is er in 1668 de kleine witte houten Amstelkerk neergezet en daar is het gelukkig bij 
gebleven; nu heeft de grachtengordel een mooi pleintje. De tegenwoordig zo hippe pop-up 
stores kennen we al langer – maar dan in een armoediger gedaante – als de ‘witte winkels’ die 
met restpartijen hun intrek nemen in leegstaande winkels. Ook de kraakwacht is een vorm 
van tijdelijk gebruik.
 De kunstwereld gebruikt allang lege gebouwen als spannende onderkomens voor tijdelijke 
exposities: Fort Asperen, de Maassilo en de kunstbiënnale Manifesta, die in 2012 is gehouden 
in het hoofdgebouw van een oude kolenmijn in Waterschei, Belgisch Limburg. Voor het  
filmfestival in Cannes ontwierp OMA een tijdelijk paviljoen in de vorm van een piramide, waar 
op zeven schermen een film van rapper Kanye West wordt vertoond. Het Italiaanse modemerk 
Prada heeft vaste winkels, maar houdt ook modeshows in verlaten fabrieken. In 2009  
organiseerde Prada de tijdelijkste van alle tijdelijke culturele events: een ‘24-uurs museum’, 
ook van OMA, in het Parijse Palais d’Iéna – in het dagelijks leven het hoofdkwartier van de 
Conseil économique, social et environnemental. 
 Prada deed ook van zich spreken met een pop-up store in Parijs, bij de rue du Faubourg 
Saint-Honoré. Het was een verbluffend staaltje decorbouw waarbij de Pont Mirabeau (een giet-
ijzeren brug in art-decostijl) in plaatmateriaal was nagebouwd, met zitjes van paars fluweel, 
theatrale verlichting en een vloer van zwart en wit marmer. Dit alles was bedoeld voor vijf 
maanden; het werden twee jaar. 
 De nieuwste soort tijdelijke winkel bestaat uit niets meer dan een illusie in het platte vlak:  
het bedrijf Shopjacket plakt de etalages van lege winkels af met realistische 3D-impressies 
van het interieur van een bakkerij, bloemenzaak, boetiek, kapperszaak, wat je maar wilt.  
Op de folie zit een code die je met je telefoon kunt scannen om in contact te komen met de 
makelaar. 
 De allermooiste tijdelijke gebouwen die Nederland tot nu toe heeft gekend, ontsproten 
aan het collectieve brein van architectenbureau DUS. Een paar jaar geleden bouwden ze een 
tijdelijk bar op straat, de zogeheten Bucky Bar, van een heleboel rode paraplu’s rondom een 
lantaarnpaal. Voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam van 2012 bedachten ze 
een ‘gebouw’ van heel grote zeepbellen. Het zeepsop kon je aan een frame om je heen 
omhoog trekken, zodat je in je eigen glinsterende transparante huisje stond. En dan poef... 
weg was-ie!

De stad zit op slot. Er wordt niet gebouwd en niet verhuisd. We zitten als konijnen in de  
koplampen van de crisis te kijken en ontdekken dat de hele systematiek achter onze gebouwde 
omgeving aan revisie toe is. Eigenlijk is het een wonderlijke paradox: we leven in het dichtst-
bevolkte én rijkste land van Europa en toch staan talloze gebouwen er werkeloos bij. 
Kantoren, kerken, rechtbanken, loodsen, kloosters, fabrieken – en ook kavels waarvoor de 
bouwplannen door hun hoeven zijn gezakt.
 Landelijk staat intussen meer dan zeven miljoen vierkante meter aan kantoren leeg, dat is 
ruim vijftien procent van de beschikbare kantoorruimte. En het gaat alleen maar erger worden, 
nu tien Duitse beleggingsfondsen zich gedwongen zien hun kantoorpanden in Nederland binnen 
vijf jaar te verkopen. Gemeenten lopen nu al zeventig miljoen per jaar aan onroerendezaak-
belasting (OZB) mis door de leegstand van kantoren.

Slopen kost geld

Wat moeten we ermee? Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is de adem inhouden en hopen op 
betere tijden. De tweede is slopen. De derde is die lege ruimte dan maar tijdelijk voor iets anders 
laten gebruiken. We hebben mogelijkheid nummer één lange tijd volgehouden. Maar nu de 
crisis al vijf jaar duurt en er weinig tekenen van herstel zijn, wordt deze strategie steeds zinlozer. 
Nummer twee is evenmin aantrekkelijk: zelfs lege panden vertegenwoordigen – op papier – 
een bepaalde waarde, ook al is die waarde intussen volstrekt achterhaald. Slopen kost geld, 
de enige besparing is die op de OZB. Het zijn meestal gemeenten die op sloop aandringen, 
omdat ze leeglopende gebieden aantrekkelijker willen maken door het onroerend goed in  
te dikken. Lege panden hebben een nare uitstraling.
 Blijft dus de derde mogelijkheid over. ‘De tijdelijke stad’ is een razend populair thema, niet 
alleen vanwege de leegstand, maar ook vanwege de machtsverschuiving die zich in de stads-
ontwikkeling voltrekt. De initiatieven komen meestal voort uit (buurt)bewoners en gebruikers. 
Daardoor zit er iets rebels in tijdelijk gebruik, wat weer erg tot de verbeelding spreekt van  
burgers die zich niet gehoord voelden door de overheid. Een overheid die het altijd beter weet 
en die, omdat ze over de vergunningen gaat, samen met projectontwikkelaars (die het geld 
en de grond hebben) de macht in handen heeft. Of beter: had. 

Improvisatie

In de publicatie Tijdelijk Amsterdam (voorjaar 2012) van het gemeentelijke ProjectManagement 
Bureau schrijven de architecten Maarten van Tuijl en Tom Bergevoet van het bureau temp. met 
enige relativering over de rol van tijdelijkheid in – in dit geval – de hoofdstad. ‘Het is opvallend 
dat dezelfde stad die maar geen metro en museum binnen budget en planning kan bouwen, in 
2010 in één ruime week de grootste vrijmarkt van het land weet te organiseren (Koninginnedag), 
een gracht tot een drijvend theater kan omtoveren (bevrijdingsfeest) en van haar binnenstad 

Liever tijdelijk dan leeg
Tracy Metz
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Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Over geld gesproken. Voor de ondernemer is een tijdelijke plek een kans, dat wel, maar het 
blijkt vaak moeilijk om uit de kosten te komen binnen de vijf jaar die de wet toestaat voor  
tijdelijke bouwvergunningen. ‘Ik weet dat ik dit niet meer wil’, zegt eigenaar Martijn Hoytema 
van het tijdelijke restaurant Kaap Kot in Tijdelijk Amsterdam. ‘Er zitten te veel haken en ogen 
aan. Je krijgt het gewoon niet echt winstgevend.’ In het kader van de herziening van het 
omgevingsrecht komt er waarschijnlijk een wetsverandering die het mogelijk maakt de termijn 
op te rekken naar tien jaar. Dan zal de vraag zich opdringen: hoe tijdelijk is tijdelijk?
Tijdelijke gebouwen (en tijdelijk gebruik van permanente gebouwen) brengen een groter 
gemeenschappelijk belang met zich mee, en meer gedeelde verantwoordelijkheden. Dat is 
mooi. Maar het is evenzeer waar dat gemeente en ondernemer verschillende oogmerken  
hebben. De laatste wil in zijn broodwinning voorzien, de eerst wil op korte termijn de  
verblijfskwaliteit van een probleemgebied opkrikken. Die belangen kunnen parallel lopen, 
maar doen dat niet per definitie. 
 Olaf Boswijk, destijds exploitant van Club 11 in Post CS, nu van Trouw en De Verdieping, 
vindt vooral dat de eigenaar niet te veel aan de ondernemer moet willen opleggen. En ook niet 
overal hetzelfde ‘recept’ moet willen toepassen. ‘Wij hebben het getroffen met de eigenaar van 
de Parooltoren, woningcorporatie Stadgenoot’, zegt hij. ‘De opdrachtgever moet dat tijdelijke 
gebruik open durven laten. Zij respecteren ons als ondernemers, ze hebben ons gevraagd om 
hier datgene te doen waar we goed in zijn.’ In de ruimte waar vroeger de drukpersen van 
Trouw stonden, is nu een restaurant en club; daaronder, in De Verdieping, worden culturele 
bijeenkomsten gehouden.
 Boswijk ging er eigenlijk al van uit dat het huurcontract, dat in eerste instantie voor een  
periode van twee jaar was afgesloten, zou uitlopen tot vijf of zes. En inderdaad. Pas een jaar 
of twee geleden heeft Stadgenoot afscheid genomen van het voornemen om in de toren 
appartementen en een hotel onder te brengen. Zo wordt in de huidige crisis duidelijk hoezeer 
de waarde van een gebouw ligt in het (sociale) gebruik dat ervan wordt gemaakt. 

Tijdelijke bouwvergunning

Aan wie wordt het financiële succes – of de mislukking – van een tijdelijk initiatief toegere-
kend? In deze nieuwe vorm van stadsontwikkeling is dat nog niet zo vanzelfsprekend. In zijn 
blog op Ruimtevolk.nl deed Dries Drogendijk van het Amsterdamse ProjectManagement 
Bureau een opruiend voorstel: ‘Het is het doordenken waard of bij financieel succes van tijdelijke 
initiatieven een regeling kan worden getroffen voor terugbetalen van de voorbereidingskosten 
door de gemeente. Het nadeel is dat dit initiatiefnemers kan weerhouden om in eerste instantie 
mee te doen aan een prijsvraag. En daarnaast laat een succes zich nooit op voorhand voor-
spellen. Tegenover één succesvoorbeeld zijn minstens tien mislukkingen te noemen. In het 
laatste geval wil de gemeente ook niet opdraaien voor het verlies van een ondernemer.’
 Ondernemers zijn vaak afhankelijk van de bereidheid van ambtenaren om creatief en soepel 
met de regels om te gaan. Neef Louis (een zaak voor tweedehands design en rekwisieten)  
kon pas op het laatste nippertje verhuizen naar Amsterdam-Noord, nadat een ambtenaar met 
verbeeldingskracht had bedacht dat zijn loods geen detailhandel was, maar groothandel en 
verhuur van meubilair. Er was dus geen verandering van het bestemmingsplan nodig. Zucht. 
Want ondertussen was het project, ondanks het feit dat het stadsdeelbestuur erachter stond, 
bijna afgeketst.

Post CS

Tijdelijk gebruik is er altijd geweest, jawel, maar nu lijkt ‘tijdelijk’ de norm te worden. Het raakt 
ingeburgerd, ook bij eigenaren die lange tijd bang waren dat ze de gebruikers er niet meer uit 
zouden krijgen als zich een ‘echt’ plan aandiende. Inmiddels is duidelijk geworden dat tijdelijk 
gebruik beter voor het pand is dan het laten leegstaan. En ook dat die ‘echte’ plannen zich 
voorlopig niet zullen aandienen. Sterker nog, goede gebruikers maken van een leegstaand 
pand iets spannends. Zie Post CS, het postgebouw in Amsterdam waar het Stedelijk Museum 
tijdelijk in zat. Of het oude gebouw van ABN Amro aan de Vijzelgracht, dat zich dankzij de 
vele gebruikers heeft ontwikkeld tot een brandpunt van de creatieve sector. 
 Post CS is alsnog gesloopt, maar door dat tijdelijke gebruik heeft het wel een prominente 
plek gekregen op de mental map van de stedelingen. De indifferente kolos was een geliefd 
trefpunt geworden, met een museum, werkplaatsen, studio’s en bovenop Club 11. Zo ging het 
ook met het tijdelijke strand Blijburg op IJburg. De gemeente was in het begin nogal huiverig, 
maar al snel bleek een strook zand met een vrolijke strandtent een probaat middel te zijn om 
bekendheid te genereren voor de toen nog onbekende en afgelegen nieuwbouwwijk.
 Verderop langs het IJ heeft de vijfjaarlijkse manifestatie Sail er zeker toe bijgedragen dat 
veel mensen zich bewust werden van de IJ-oevers en hun potentie (dat dit bewustzijn zo ver 
is doorgeschoten dat de oevers helemaal zijn dichtgebouwd, is voer voor een ander gesprek). 
En zo ging het in 2010 ook bij de Zuidas, toen op een lege kavel tussen de spiegeltorens maïs 
werd ingezaaid. Op dierendag kwamen varkens van een lokale boerderij de maïs ‘oogsten’.

Investeren

Als een eigenaar eenmaal over de mentale hobbel van tijdelijk gebruik heen is, komt de vraag: 
hoever ga je in het daarvoor geschikt maken van je pand? De gemeente Groningen hoefde 
alleen een fietspad aan te leggen om het oude Gasfabriekterrein op de mentale kaart van de 
Groningers te krijgen. Nu is er aan weerszijden van dat fietspad een hele nederzetting van 
containers ontstaan: het Open Lab Ebbinge, met kinderopvang, ateliers, horeca en expositie-
ruimten voor kunstenaars. ‘De tijdelijke inrichting is het startschot voor de komst van nieuwe 
tijdelijke gebruikers en een aangepast, grondgebonden woningbouwprogramma’, vertelt 
Hiltje van der Wal, beleidsambtenaar bij Economische Zaken. ‘Dit was altijd een gesloten 
enclave. Nu fietsen hier elke dag ruim vijfduizend mensen doorheen en is het gebied integraal 
onderdeel van de stad geworden. Er zijn plannen voor een hotel, een school, een café met  
terras en er willen hier ook mensen komen wonen.’
 Daar staat tegenover dat het zelfs voor tijdelijk gebruik lastig kan zijn om een pand geschikt 
te maken. Dat heeft projectontwikkelaar Breevast gemerkt, nadat het bedrijf begin 2011 het 
voormalige kantoor van de Zwitserse verzekeraar Winterthur aan de Amsterdamse Zuidas had 
gekocht. In de winter van 2012 wilde de Academie van Bouwkunst daar haar ‘winterstudio’ 
houden, maar al op de eerste dag greep de brandweer in: te gevaarlijk. Met veel zelfredzaamheid 
is het toch nog goed gekomen, maar in een praatje voor de studenten maakte Mark Brentjes 
van Breevast duidelijk dat brandveiligheid niet het enige probleem is. Hij zei dat het haast 
onmogelijk is om een verouderd pand als dit weer in de roulatie te krijgen – al staat het op nog 
zulke dure grond. ‘Iedereen, ook de creatieve sector, vraagt tegenwoordig om een gebouw 
dat energiezuinig en duurzaam is en snel internet heeft. Om dat te kunnen bieden in een 
gebouw uit de jaren zestig moet je heel veel investeren. En dan weet je nog niet eens zeker of 
het concurrerend wordt met nieuwere kantoren die ook leegstaan.’
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 Volgens Bergevoet en Van Tuijl van temp. was er helemaal geen verandering van het 
bestemmingsplan nodig geweest. De bouwregelgeving kent immers de tijdelijke bouwver-
gunning, die het mogelijk maakt om voor een beperkte periode af te wijken van het vigerende 
bestemmingsplan. Daarbij hoort een kortere exploitatieperiode en dus een snellere – voor de 
ondernemer nadelige – terugverdientijd. ‘Het ligt daarom voor de hand te zoeken naar goed-
kopere oplossingen dan we gewend zijn’, schreven ze op de site van ArchiNed. ‘Wat vooral 
nodig is, is een mentaliteitsomslag en de bereidheid om bij braakliggende locaties naar  
minder voor de hand liggende middelen te grijpen dan men tot voor kort gewend was bij 
gebieds ontwikkeling.’
 Het went snel. Tijdelijk gebruik gaat in toenemende mate van entr’acte naar structurele 
oplossing. Hoe tijdelijk het dan is? Goede vraag. Het antwoord lijkt te liggen in het verbinden 
van de vergunning aan een termijn, of dat nu vijf of tien jaar is. Dat is ook niet zo belangrijk, 
vonden de architecten van temp. ‘We zullen moeten overstappen op eenvoudiger, minder 
conjunctuurgevoelige ontwikkelstrategieën, met een hogere snelheid, lichtere impact en  
kleiner budget. Minimale interventies met een maximaal effect.’
 Het cliché zegt: niets is zo permanent als tijdelijk. Een cliché is een cliché omdat het een 
waarheid als een koe is. De nieuwe tijdelijkheid vraagt creativiteit, souplesse en doorzettings-
vermogen, maar ze is here to stay. Althans voorlopig.

Tracy Metz, van oorsprong Amerikaanse, is journalist en auteur. Zij schrijft voor NRC Handelsblad en De Groene 
Amsterdammer en is internationaal correspondent van het Amerikaanse tijdschrift Architectural Record en Next American 
City. Zij is auteur van een aantal boeken, waaronder PRET! Leisure en landschap en Zoet&Zout: Water en de Nederlanders. 
Metz is visiting fellow aan de Harvard Graduate School of Design en was lid van de Deltacommissie, die over water
veiligheid in tijden van klimaatverandering adviseerde.

Het kan verkeren. Het ene jaar word je gelauwerd als voorbeeldig opdrachtgever in de wereld 
van stedenbouw en architectuur, het andere jaar besta je niet eens meer of zijn je activiteiten 
fors ingekrompen. Wie de slachting door de crisis in een oogwenk wil aanschouwen, kan 
terecht bij een overzicht van de prijswinnaars van de Gouden Piramide van 2003 tot heden.  
Er passeren roemruchte namen en projecten de revue waar de laatste tijd weinig meer van 
gehoord wordt. Zo timmert ontwikkelaar-belegger Vesteda een stuk minder luid aan de weg 
dan toen Huub Smeets – die in 2002 de Vrije Piramide kreeg, de voorloper van de Gouden 
Piramide – er nog de trom roerde. Corporatie-ontwikkelaar De Principaal won de prijs in 2009, 
maar bestaat niet meer als zelfstandige entiteit (want ingeschoven bij moederbedrijf De Key) 
en maakt aanzienlijk minder furore dan rond de millenniumwisseling onder voormalig directeur 
Han Michel. Het project Blauwe Stad is misschien wel het diepst gevallen. In 2005 nog prijs-
winnaar, maar een half decennium later hebben de private partijen zich uit de voeten gemaakt 
en mag de provincie Groningen de kar verder alleen trekken. In datzelfde jaar werd de Zuidas 
in Amsterdam genomineerd als voorbeeldige gebiedsontwikkeling; anno 2012 is alleen het 
kantorendeel gerealiseerd. Het woongebied Gershwin komt maar moeizaam van de grond en 
voor de braakliggende kavels wordt stadslandbouw overwogen. Op een steenworp afstand, in 
de glimmende kruimeldief van Meyer en Van Schooten, heeft ING miljarden moeten afboeken 
op de activiteiten van ING Real Estate, een bedrijf dat lange tijd gold als voorname speler in 
dit metier.
 Kortom, er is in korte tijd veel gebeurd. In de vastgoedwereld heeft men het over ‘de nieuwe 
realiteit’. Nadat een paar jaar lang alle congressen over gebiedsontwikkeling gingen, is die 
nieuwe realiteit nu trending topic – van vakblad tot en met Provada. Er klinkt iets van weemoed 
in door naar de goede oude tijd. De vraag is of die goede oude tijd ooit terugkomt. En of dat 
überhaupt wenselijk zou zijn. Veel van de automatismen waar men de laatste decennia op 
kon blindvaren, zijn verdwenen. De gevolgen doen zeer: projecten lopen vertraging op of 
worden helemaal geschrapt, bedrijven worden uitgekleed, de bouwsector zakt ver terug. 
Ondanks alle kommer en kwel is er echter ook hoop. De crisis dwingt tot nieuwe manieren 
van denken en doen. Ook doen nieuwe vormen van opdrachtgeverschap hun intrede en dat  
is bepaald geen slechte zaak. 

Geen vertrouwen

Onder het begrip crisis gaat een veelheid van ontwikkelingen schuil, die elk een eigen impact 
hebben op de vastgoed- en bouwsector. In de eerste plaats zijn er de conjuncturele ontwikke-
lingen. Die hangen met name samen met de val van Lehman Brothers en de daaropvolgende 
financiële crisis. De instorting van de woningmarkt komt hier rechtstreeks uit voort. Het consu-
mentenvertrouwen heeft in Nederland een absoluut dieptepunt bereikt. Europees gezien stond 
Nederland in maart 2012 met een index van min 23,6 helemaal onder aan de vertrouwens-
ranglijst, nog onder Griekenland. De bereidheid tot het doen van grote aankopen, zoals een 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Kees de Graaf
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De opgave van een nieuw gebouw voor het Nederlands Instituut voor Ecologie bood de opdracht-
gever een uitgelezen kans om te laten zien waar het instituut voor staat. Met een gebouw waarin 
ecologische uitgangspunten waar mogelijk ook zelf in praktijk worden gebracht, kon letterlijk 
de daad bij het woord worden gevoegd. Daar is men in Wageningen volledig in geslaagd.
 De jury is erg onder de indruk van de manier waarop de opdrachtgever, in de persoon van de 
directeur professor Louise Vet, zich met hart en ziel heeft ingespannen om van het nieuwbouw-
project iets bijzonders te maken. Ze deed dat met een stevige manier van leidinggeven, waarbij 
zij flink investeerde in het rechtstreekse contact met betrokkenen op alle niveaus, binnen en 
buiten de eigen organisatie. Het resultaat was dat haar niet geringe ambities door velen werden 
gedeeld, met inbegrip van externe partijen als de ontwerpers en de uitvoerders. 
 Veelzeggend is de keuze van de architect. Het besluit om in zee te gaan met een bureau dat 
zijn bekendheid niet bepaald heeft te danken aan ontwerpen die uitgesproken ecologisch en 
duurzaam zijn, was weloverwogen. Die keuze berustte op de overtuiging dat de opdrachtgever en 
de ontwerper gezamenlijk een onzekere weg moesten afleggen die deels door een terra incognita 
zou voeren. In plaats van naar specifieke ervaring, heeft de opdrachtgever gezocht naar een 
open houding en het vermogen om de opgave allereerst in al haar facetten te doorgronden. 
Vanuit die optiek was de keuze voor Claus en Kaan Architecten (met Dick van Wageningen als 
projectarchitect) niet alleen gedurfd, maar ook uitstekend.
 De opdracht aan dit bureau bracht nog een belangrijk voordeel met zich mee. Met Claus en 
Kaan kon de opdrachtgever ervan verzekerd zijn dat het gebouw alle vooroordelen tegenover 
ecologisch geïnspireerde architectuur zou loochenen. Het werk van Claus en Kaan is immers het 
tegendeel van geitenwollensokkenarchitectuur. Dat is af te zien aan het resultaat: een strak en 
eigentijds gebouw van de hoogst denkbare architectonische kwaliteit.
 Bij dit alles heeft de opdrachtgever begrepen dat een wetenschappelijk instituut dat inter-
nationaal toonaangevend wil zijn alleen topwetenschappers kan aantrekken als het hun een 
inspirerende werkomgeving kan bieden. Met zijn nieuwe gebouw laat het Nederlands Instituut 
voor Ecologie zien dat het geen genoegen neemt met de middelmaat.
 Nadat ze alle vijf de genomineerde projecten had bezocht, was de jury het er snel over eens 
dat er maar één winnaar mogelijk was. Een winnaar die heeft laten zien dat opdrachtgeverschap 
dat wordt gekenmerkt door bezieling en overtuiging, maar ook door de bereidheid om als het 
erop aankomt zekerheden los te laten, tot een prachtig en overtuigend resultaat kan leiden. 
Vandaar dat de jury de minister van Infrastructuur en Milieu adviseert de Gouden Piramide 2012 
toe te kennen aan het NIOO-KNAW voor het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. 

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), 
Wageningen

Winnaar

Ontwerp Claus en Kaan Architecten Planvorming en realisatie 2006 – 2011
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Vaak is bevlogenheid een van de belangrijkste ingrediënten van het inspirerend opdrachtgever-
schap waar de jury bij de Gouden Piramide naar op zoek is. En bijna altijd wordt die bevlogenheid 
aangetroffen in een team dat zich heeft ingespannen om een project tot een succes te maken. 
Toch is er vaak één man of vrouw die van die bevlogenheid als het ware de personificatie is. 
Dat is zeker het geval bij het nieuwe complex van de Dagbesteding Duinzone in Noordwijk, 
onderdeel van de zorginstelling ’s Heeren Loo. Zonder het bezielend aanvoerderschap van  
Durk Kooistra was deze bijzondere verzameling kleinschalige gebouwen waarschijnlijk nooit 
tot stand gekomen. 
 Overigens dreigde het project ook mét Kooistra, die tot aan zijn pensionering begin 2012 in 
de raad van bestuur van ’s Heeren Loo verantwoordelijk was voor het vastgoed, op een zeker 
moment de verkeerde kant uit te gaan. Kooistra zelf is de eerste om dat de erkennen. Toen de 
architecten van Onix met een voorlopig ontwerp kwamen waarin het complete programma in 
één groot gebouw was ondergebracht, realiseerde Kooistra zich dat een kleinschalige opzet 
verreweg de voorkeur verdiende. Een nieuwe start was in zijn ogen dan ook onvermijdelijk. Dat de 
opdrachtgever hier op een cruciaal moment de greep even kwijt was, kan volgens de jury als 
een tekortkoming worden aangemerkt. Maar voor hetzelfde geld kan worden gesteld dat die 
opdrachtgever zich daarna geheel revancheerde door de resolute manier waarop hij het project 
weer op het juiste spoor zette. 
 De cruciale opgave bij de Dagbesteding Duinzone was de vertaling van een uitgesproken visie 
op de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking in de architectuur van de gebouwen 
en de inrichting van het terrein. Volgens de jury zijn de opdrachtgever en de ontwerper daarin 
meer dan geslaagd. De jury trof bij haar bezoek een complex aan waarbij zowel de cliënten als 
de werknemers zich zichtbaar prettig voelden. Om een dergelijk resultaat mogelijk te maken, 
hebben de opdrachtgever en de architect, alvorens aan het ontwerpen te beginnen, zich eerst 
grondig in de problematiek van de cliënten verdiept. 
 De jury is te spreken over het feit dat ze weer eens een opdrachtgever aantrof die vond dat 
de architectuur vooral mooi moest zijn. Niet omdat die opdrachtgever toevallig een liefhebber 
van architectuur is, maar omdat mooie gebouwen goed zijn voor de mensen die er een deel  
van hun leven in doorbrengen. Waarbij het streven naar schoonheid overigens een bijzondere 
interpretatie kreeg. Voor cliënten die er het levende bewijs van zijn dat schoonheid in de  
imperfectie kan schuilen, gold ook voor de architectuur de ‘schoonheid van de imperfectie’  
als uitgangspunt.

’s Heeren Loo Dagbesteding Duinzone, Noordwijk
Ontwerp Onix, Niek Roozen Planvorming en realisatie 2008 – 2010
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De jury juicht toe dat een provincie zich met een ambitieus project als de uitbreiding van het 
Drents Museum zo duidelijk cultureel durft te manifesteren. Hoewel ze weet dat het besluit 
genomen is in een periode waarin de cultuursector het politiek lang niet zo zwaar te verduren 
had als tegenwoordig, mag het vernieuwde museum worden gezien als een bewijs dat cultuur 
het waard blijft om in te investeren. Waarbij wel kan worden aangetekend dat de glamour die 
het museum uitstraalt niet meer helemaal van deze tijd lijkt te zijn. 
 De grotendeels ondergrondse uitbreiding van het museum was bouwtechnisch gezien een 
uiterst gecompliceerde opgave. Des te meer waardering verdient het dat het hele proces volgens 
plan is verlopen. Het museum was binnen de vastgestelde tijd klaar (het is slechts dertien 
maanden dicht geweest) en het beschikbare budget is niet overschreden. Eigenlijk zou dat de 
gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, maar ervaringen elders in Nederland leren hoe 
zulke processen uit de hand kunnen lopen. Het feit dat de provincie nauwelijks ervaring heeft 
met bouwprojecten van een dergelijke omvang en complexiteit, maakt de bewondering van  
de jury alleen maar groter.
 Dit alles neemt niet weg dat de jury tamelijk teleurgesteld is over het eindresultaat. Dat valt 
nogal tegen, zeker tegen de achtergrond van het feit dat de opdrachtgever er welbewust een, 
zoals ze het zelf noemen, ‘wereldarchitect’ voor heeft aangezocht. De pretentie dat met het 
‘daklandschap’ een ononderbroken groene zone rond de binnenstad van Assen tot stand wordt 
gebracht, wordt onvoldoende waargemaakt. Bovendien lijkt het erop dat de opdrachtgever de 
ontwerper onvoldoende tegenspel heeft kunnen bieden om er vervolgens ook een ‘wereldprestatie’ 
van te maken. De gedraaide kolommen, de twee spilvrije trappen – ze wekken de indruk dat de 
uitbreiding meer het karakter heeft van een verzameling aardige ideeën dan van een gebouw 
waar een sterk, omvattend concept aan ten grondslag ligt, als resultaat van een grondige en 
vruchtbare dialoog tussen opdrachtgever en architect. 
 Zo komt de jury, het geheel overziend, tot een gemengd oordeel. De architectuur overtuigt 
te weinig om het project in aanmerking te laten komen voor de Gouden Piramide. Maar de jury 
onderkent wel dat de provincie erin is geslaagd met de vernieuwing van het Drents Museum 
een culturele daad van formaat tot stand te brengen.  

Provincie Drenthe Drents Museum, Assen
Ontwerp designed by Erick van Egeraat Planvorming en realisatie 2007 – 2011

Nieuwe expositiezaal
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De inrichting van de stad wordt niet meer overgelaten aan de overheid. Private partijen als 
projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben die taak al voor een deel overgenomen. 
Ook bewoners organiseren zich om zelf het publieke domein ter hand te nemen. Stadstuin 
Emma’s Hof in het Haagse Regentessekwartier is daarvan een indringend voorbeeld. Wat begon 
als een los idee dat naar boven kwam tijdens een straatfeest, nam binnen de kortste keren een 
uiterst serieuze vorm aan. Niet in de laatste plaats door de energie en vindingrijkheid van de 
initiatiefnemers, die later het bestuur van de speciaal voor de stadstuin opgerichte stichting 
zouden gaan vormen. 
 Daarmee hebben ze laten zien dat het mogelijk is om, los van welk bestaand institutioneel 
kader dan ook, een wezenlijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in een 
woonbuurt. De jury is zich ervan bewust dat het initiatief afkomstig is van wat je een autochtone, 
goed opgeleide elite zou kunnen noemen. In die zin zijn er parallellen met de totstandkoming 
van het Vondelpark in Amsterdam, dat eveneens het resultaat is van de inspanningen van wat 
in de negentiende eeuw de ‘gegoede burgers’ heetten. Maar zoiets kan moeilijk als een verwijt 
gelden, temeer omdat de stichting al kort na de opening de omvangrijke Hindoestaans-
Surinaamse gemeenschap in de wijk heeft benaderd om ze als het ware de stadstuin binnen 
te halen.
 Natuurlijk zijn de initiatiefnemers geholpen door het feit dat ze de wind aardig mee hebben 
gehad. Tot hun eigen verbazing haalden ze in tamelijk korte tijd een bedrag van anderhalf 
miljoen euro binnen. De gemeente, het Rijk, particuliere fondsen, zelfs het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling – ze bleken allemaal bereid tot forse fi nanciële bijdragen. Zoiets lukt 
alleen als je als burgerinitiatief met een aansprekend en maatschappelijk relevant plan komt 
en daarmee de vonk van je eigen enthousiasme op anderen laat overspringen.
 Om de winnaar vast te stellen van de Gouden Piramide concentreert de jury zich op twee 
zaken. De eerste is de vraag of sprake is van inspirerend opdrachtgeverschap. Wat dit betreft 
scoort Emma’s Hof uitstekend. Daarnaast kijkt de jury naar de kwaliteit van het uitgevoerde 
project. Die is in dit geval zeker niet slecht te noemen, maar ze haalt toch niet het niveau dat nodig 
is om er de Gouden Piramide mee te winnen. De tuin lijkt vooral een rechtstreekse vertaling van 
het programma van eisen te zijn geworden, zonder dat de wisselwerking tussen opdrachtgever 
en ontwerper het geheel op een hoger niveau heeft getild.

Stichting Stadstuin Emma’s Hof Stadstuin 
Emma’s Hof, Den Haag 
Ontwerp ARCADIS Planvorming en realisatie 2007 – 2011

Waterspeelplek Emma’s Hof
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Toen het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam vanwege de sterke groei van het aantal leerlingen 
uit zijn jas dreigde te groeien, koos het schoolbestuur niet voor de makkelijkste weg. Aanvankelijk 
werd nog wel even omgezien naar vrije locaties – bijvoorbeeld op de Zuidas of op IJburg – waar 
zonder veel omhaal een compleet nieuw schoolgebouw kon worden neergezet. Maar uiteindelijk 
viel het besluit om de bestaande school aan de Jan van Eijckstraat te vernieuwen en uit te breiden. 
Dat maakte de opgave een stuk gecompliceerder, maar de schoolleiding liet de wens om de 
school stevig in de bestaande stad te verankeren het zwaarst wegen. De jury heeft waardering 
voor het engagement dat hieruit spreekt. 
 Het kan voor de opdrachtgever geen verrassing zijn geweest dat een grotere school midden 
in een woonbuurt weerstand opriep. Een aantal buurtbewoners die overlast van her en der 
geparkeerde fietsen en rondhangende scholieren vreesden, hebben zich langdurig tegen de 
plannen verzet. De school heeft erop gereageerd door zich, in samenspraak met die bewoners, 
in te spannen om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen. De belangrijkste stap die heeft  
bijgedragen aan de verzoening met althans een groot deel van de omwonenden, was misschien 
wel het weghalen van de hekken rond het schoolterrein. De buitenruimte is daarmee een voor 
de hele buurt toegankelijk, semi-openbaar gebied geworden.
 Van meet af aan was sprake van een opmerkelijke relatie tussen de opdrachtgever en de 
architect. Jurriaan van Stigt van LEVS, zelf oud-leerling van het gymnasium, was als ouder weer bij 
de school betrokken geraakt. Aanvankelijk was een ontwerp nog niet aan de orde. Hij dacht vooral 
mee over de opgave, waarbij hij zich grondig verdiepte in het vooruitstrevende onderwijssysteem 
van de school. Ook de keuze tussen uitbreiding of nieuwbouw op een andere, perifere locatie 
werd een gezamenlijke zoektocht. Pas later volgde de eigenlijke ontwerpopdracht. 
 Deze gang van zaken zorgde in de jury voor enige discussie. Moet een opdrachtgever zich 
niet eerst breder oriënteren alvorens een architect te kiezen? Uiteindelijk waren de juryleden van 
oordeel dat de vanzelfsprekende manier waarop de relatie tussen opdrachtgever en architect 
zich heeft kunnen ontwikkelen, in deze situatie toch vooral een voordeel is geweest. Het talent 
van LEVS om ingewikkelde opgaven tot een goed einde te brengen, kwam op deze manier  
helemaal tot zijn recht. De keerzijde is dat de ontwerper en de opdrachtgever zozeer aan elkaar 
verbonden waren dat de laatste niet meer in de positie was om de architect het tegenspel te 
bieden dat nodig is om hem als het ware boven zichzelf te doen uitstijgen. Daarmee is het 
resultaat vooral een goed doordacht schoolgebouw geworden waarmee zowel leerlingen als 
docenten heel tevreden kunnen zijn. Een schoolgebouw bovendien waarvan de architectuur 
een dikke voldoende verdient – niet minder, maar ook niet meer. 

Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid 
St. Ignatiusgymnasium
Ontwerp LEVS architecten Planvorming en realisatie 2002 – 2011

Het bestaande gebouw is aangepast aan  
de nieuwe onderwijsvisie

Nieuwbouw St. Ignatiusgymnasium
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Voor goede architectuur is meer nodig dan talentvolle ontwerpers. De rol van de opdrachtgever mag 
niet worden onderschat. Zijn of haar visie en volharding zijn even onmisbaar als de vakbekwaamheid 
van de architect. Om die reden stimuleert het Rijk goed opdrachtgeverschap al tien jaar met de 
Gouden Piramide, de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 
 In dit boek worden de winnaar en de overige genomineerden van de Gouden Piramide 2012 
gepresenteerd, alsmede tien andere inzendingen die de jury interessant genoeg vindt om onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast is er een uitgebreid verslag van het juryproces. Een en ander wordt 
voorafgegaan door een viertal opstellen. Rijksbouwmeester en voorzitter van de jury Frits van Dongen 
schrijft dat architectuur en stedenbouw na een ‘Gouden Eeuw’ weer oog moeten krijgen voor 
vakmanschap en ambachtelijkheid. De bijdrage van Tracy Metz gaat over het perspectief dat ‘tijdelijk 
gebruik’ biedt. Kees de Graaf geeft een analyse van de crisis en stelt vast dat die kansen biedt voor 
vernieuwing. Het essay van Mariet Schoenmakers ten slotte gaat over het bouwen voor de zorg. 
Na een historische schets houdt zij een pleidooi voor een opdrachtgeverschap dat weer durft te 
spreken over mensen.

Met dvd van de AVRO-documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.
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