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Voorwoord

Inhoudsopgave

Onze wens is: Beverwaard toekomstgericht maken. Daar hoort een betere relatie met de
rivier, de rijksweg en natuurlijk ook de buurgemeenten Ridderkerk en Barendrecht bij. De
motivatie om deel te nemen aan Parorama Lokaal kwam mede voort uit de uitdagingen op
het watergebied en de benodigde rioolvervangingsopgave. Allemaal hoognodige stappen om
Beverwaard klaar te maken voor de toekomst.

Vooraf			

Het ontwerpproces is uitzonderlijk verlopen door de maatregelen rondom Covid-19, maar ik
blij met onze oogst, namelijk:
⌂ Waterco-op biedt op basis van een circulair watersysteem de kans voor een nieuw en
innovatief imago.
⌂ Beverspoor haalt inspiratie uit de geschiedenis en stelt bewoners centraal: gezamenlijk
eigenaarschap en gezamenlijke keuzebevoegdheid.
⌂ Het Kookboek concentreert zich met ‘recepten’ op de landschappelijke structuur van
Beverwaard zelf.
Panorama Lokaal Beverwaard draagt bij aan het toekomstbestendig maken van Beverwaard.
Innovatie met respect voor het rijke verleden. Dit project is een gezamenlijk inspanning van
partijen in samenwerking met de wijkbewoners. Samen bereiken we meer!
Bert Wijbenga, wethouder van de gemeente Rotterdam,
mede namens de coalitiepartners Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta,
Gebiedsorganisatie IJsselmonde
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Vooraf
PANORAMA LOKAAL
Op 9 december 2019 schreef de gemeente Rotterdam de prijsvraag Panorama Rotterdam
Beverwaard 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 Haarlem. 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 ROTTERDAM BEVERWAARD
De gemeente Rotterdam schreef de prijsvraag voor de locatie Beverwaard uit in
samenwerking met Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta en
Gebiedsorganisatie IJsselmonde. Ook de gemeente Ridderkerk, de Landschapstafel
en lokale partijen zoals bewoners, ondernemers, welzijnsorganisaties en andere
samenwerkingspartners werden betrokken bij de prijsvraag.
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 248649.

Rotterdam
Beverwaard

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 om de leefbaarheid van de wijk hoger op de agenda te
zetten en bij te dragen aan het agenderen, het verbinden, het innoveren en het uitdagen
van betrokken partijen om de stadsrand Beverwaard in stappen klaar te maken voor de
toekomst.

De jury van de prijsvraag bestond uit:
⌂ Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
⌂ Johan van Driel, heemraad Waterschap Hollandse Delta
⌂ Leny van Galen, bewoner Beverwaard en lid van Buurt Bestuurt
⌂ Jeffrey de Ruijter, bewoner van Beverwaard en lid jongerenbestuur IJsselmonde
⌂ Bert Wijbenga, wethouder van Rotterdam (bij de voorselectie vervangen door Mark
Sutherland, gebiedsontwikkelaar gemeente Rotterdam)
⌂ Sandra Zimmermann, directrice Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid (SKRZ)
⌂ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris)

De kern van de opgave ligt in een slimme koppeling tussen urgente ruimtelijke opgaven
voor de lange termijn met de problematiek van bewoners op de korte termijn waarbij hun
expertise als gebruikers wordt benut. Er liggen grote kansen in de integrale aanpak van de
openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzakelijke aanpak van
het riool belangrijke dragers zijn. Daarbij moeten fysieke barrières worden geslecht zodat de
wijk integraal deel uitmaakt van de stad Rotterdam en het eiland IJsselmonde. Een aanpak
van deze opgaven zonder gebruik te maken van de energie en betrokkenheid van bewoners
van Beverwaard is kansloos.
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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.
Alle 23 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 3 februari 2020. De selectie werd tevens
bijgewoond door:
⌂ Marian Engelbertink, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Rotterdam
⌂ Bert van Duuren, wijkmanager gemeente Rotterdam
⌂ 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 001 Bureau UFO
Een breed samengesteld team met een kansrijk plan van aanpak. Het verhaal is concreet en
ter zake. Water en riolering worden als hefboom ingezet. Het team is bekend met wijkaanpak.
Het spelelement roept verschillende reacties op in het kader van de problematiek in de wijk
De jury raadt aan om de voorgestelde aanpak voor bewonersparticipatie door te ontwikkelen.

Team 014 StudioDAT
Een breed en sociaal bewogen team dat eruit springt. De heldere benadering van de opgave
spreekt aan. Het team benoemt als enige de randen van de wijk. Het waterschap wordt
betrokken en er wordt een verbinding met de dijk gelegd. Ook spreekt een bewezen vermogen
uit de aanmelding om de wijk te verbinden. De jury is benieuwd naar de manier waarop het
team de mening van de bewoners concreet zal betrekken in zowel de uitwerking van het
voorstel als het gehele proces.

Team 018 Zuzane Jancovicova
Een jong team dat blijkt geeft van goed systeemgericht denken. Het internationale karakter
van het team en de referenties stemmen de jury verwachtingsvol naar nieuwe, verfrissende
ideeën. Aanbevolen wordt om de aanpak waarmee bewoners worden betrokken verder te
concretiseren en uit te breiden.
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
DE WATERCO-OP

TOETSING
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 inzender stuurde enkele pagina’s informatie meer in dan gevraagd. Aan deze inzender
is gevraagd om dit conform de reglementaire mogelijkheid die hiertoe wordt geboden te
herstellen. Dit is binnen de hiertoe gestelde termijn gebeurd. In een geval is het team in de
tweede ronde uitgebreid, wat mogelijk was 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 25 augustus 2020 in De IJsselburgh in
Beverwaard en werd vooraf gegaan door een presentatie van de plannen in aanwezigheid
van alle teams. Daarna beantwoordden de teams een aantal vragen van de jury. Wethouder
Bert Wijbenga was verhinderd bij de presentatie, maar aanwezig bij de jurybeoordeling. Het
plenaire deel werd live gestreamd voor betrokkenen.
De besloten jurybeoordeling werd bijgewoond door:
⌂ de jury en haar secretaris
⌂ Mark Sutherland, gebiedsontwikkelaar gemeente Rotterdam
⌂ Bert van Duuren, wijkmanager gemeente Rotterdam
⌂ Simone Huijbregts, contactpersoon namens het projectteam CRa

Team Bureau UFO: Bram van Ooijen (Bureau UFO), Jens Jorritsma (OBSCURA), Lucas Zoutendijk (Studio
1:1), Cees Groot (Groot Ecobouw), Liselotte de Haan (Liselotte de Haan Advies)
Het team heeft de rioolvervangingsopgave als hefboom aangegrepen voor de aanpak van
de openbare ruimte en de transitieopgave van klimaat en energie. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat de rioolopgave dwingt tot het maken van keuzes. Er wordt een nieuw, circulair
systeem voorgesteld waarbij hemelwater wordt hergebruikt en energie wordt gewonnen uit
afvalwater. Door het gesloten watersysteem in de wijk vervalt de afhankelijkheid van het
zoute water uit de Maas. Het economische voordeel dat wordt behaald kan worden ingezet
voor de verbetering van de openbare ruimte. Het plan is uitgewerkt voor het randpark, de
singels en pleinen/straten. Met scholieren is getest hoe de inrichting van hun schoolplein er
in de toekomst uit zou kunnen zien.
Door de landschappelijke veranderingen zal het aanzien van de wijk sterk veranderen; het
water wordt onderdeel van het dagelijks leven en de klimaatverandering wordt zichtbaar.
Voorgesteld wordt een watercoöperatie, waarin een coalitie gevormd wordt met bewoners
en andere betrokken partijen. Leden van de coöperatie kunnen diensten inkopen en worden
betrokken bij ontwerpopgaven.
De jury vindt de bijzondere aandacht voor de watervraagstukken in combinatie met de
vernieuwing van de riolering, zeer interessant. De kans die zich hiertoe slechts eenmaal in
de vijftig jaar voordoet is een sterk aangrijpingspunt. Er is veel waardering voor de manier
waarop over oplossingen is nagedacht en voor de diepgang van de uitwerking. Over een
waterbalans is goed nagedacht en de plannen zijn prachtig gepresenteerd.
Door de focus op de wateropgave blijft een visie op de grotere opgave en de betrokkenheid
van bewoners achter bij de goed doordachte, sterk technische voorstellen. De indruk
ontstaat echter ook dat er een heel systeem is ontworpen waarbij inspraak op deelaspecten
in een later stadium mogelijk is. De jury vindt de ideeën belangwekkend en ziet hierin een
voorbeeldfunctie voor vergelijkbare wijken. De ideeën voor de coöperatie zijn interessant
voor het Waterschap. De jury kan zich goed voorstellen dat de coalitie die de prijsvraag heeft
uitgeschreven in overleg treedt met het team om implementatie van de ideeën te overwegen
en te bezien hoe bewoners daarbij sterker kunnen worden betrokken.

ALGEMEEN
De jury heeft veel waardering voor de diepgang van de plannen en het vele werk dat is
verricht. Er is echt iets te kiezen. De teams hebben alle drie met veel bewoners gesproken. De
bewoners hebben ook de tussentijdse planpresentaties bijgewoond.
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BEVERSPOOR

HET KOOKBOEK. NIEUWE SMAKEN VOOR DE BLOEMKOOLWIJK

Team StudioDAT: Wouter Deen, Arthur Hilgersom (HilgersomDeenduurzaam), Catherine Visser, Daan
Bakker (DAF-architecten), Nienke Bouwhuis (Krachtgroen), Philip Kuypers (DeGroeneConnectie), Jasper
van den Boogaard, Thijs Mulder (StudioDAT) m.m.v. Marinke Steenhuis en Bob Hartog.

Team: Zuzane Jancovicova (zelfstandig), Agate Kalnpure (zelfstandig/invisible landscapes), Matthew
Cook (zelfstandig/Indoor Outdoor ontwerpen)

Voor dit plan is inspiratie gezocht in de geschiedenis van de wijk, de wateropgave en de
ruimte die de snelwegnatuur biedt voor ecologische verbindingen. Daaruit is een werkwijze
voortgekomen die, vanuit grote ambities, voorziet in ontwikkeling in kleine stappen.
Het groot denken en klein beginnen typeert het plan Beverspoor. Ook betrokkenheid van
bewoners wordt gezocht op een informeel niveau en in de loop der tijd te verbreedt. Sociale
activiteiten worden strategisch geprogrammeerd met het oog op belangrijke momenten
waarop beleidsmatige beslissingen over de wijk worden genomen. Er zijn vijf vergezichten
geschetst. Zo kan de barrière van de Oostdijk worden doorbroken door woningbouw en
bedrijvigheid; de leegstaande Chocoladefabriek kan worden benut voor samenwerking van
organisaties in het sociale domein. Ook voor rioolvernieuwing en specifieke ingrepen in de
openbare ruimte zijn pilots voorgesteld in de vorm van kleine initiatieven.
De jury vindt de werkwijze van dit plan sympathiek. Er is veel waardering voor de gedachte
dat een proces op gang wordt gebracht zonder dat er zicht is op de uitkomsten: de tijd
zal het leren. Hieruit spreekt een sterk geloof in het informele, waarbij er uitgebreid
aandacht is voor bewonersparticipatie. Het starten van initiatieven waar kansen liggen
voor betrokkenheid noemt de jury een interessant uitgangspunt. Tegelijkertijd bestaat er
aarzeling over dit principe omdat verbetering van de wijk daardoor in kleine stappen op
gang komt, terwijl de bewoners al zo lang wachten op verbetering. Hiernaast is de vraag of
de beoogde aanpak geschikt is voor de wateropgave. Het voorstel voor de Chocoladefabriek
heeft niet de voorkeur omdat de afstand tot het hart van de wijk te groot is.
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Het Kookboek is een metafoor voor een ontwikkelingsproces. Er is veel aandacht voor sociale
interactie met bewoners, van wie velen de essentiële voorwaarden voor het dagelijks leven
op orde moeten krijgen. Het plan gaat uit van drie principes: het landschap, de wateropgave
en de bewoners. Het landschap wordt aangegrepen om de structuur van Beverwaard te
versterken als deel van de stad Rotterdam, gebaseerd op de structuur van de polder. Daarbij
wordt een toolbox aangereikt voor de grote opgaven van klimaat, energie, water en mobiliteit.
Voor negen illustratieve projecten is een recept gemaakt waarmee per project en met
verschillende partijen de mogelijkheden kunnen worden nagegaan. Het plan van aanpak
gaat uit van grote zeggenschap van bewoners, met nadruk op bewustwording en educatie. Er
is bijzondere aandacht voor het betrekken van jongeren en hun kansen voor de toekomst in
Beverwaard.
Het plan is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de wijk en laat zien dat niet alleen
landschapsstructuren ontwerpvragen zijn, maar ook sociale structuren. Het kookboek
speelt hier op een slimme manier in. De jury heeft de indruk dat het team de wijk en haar
bewoners goed heeft leren kennen en de problemen goed heeft begrepen. Van daaruit is een
mooi en helder plan ontwikkeld waaruit grote betrokkenheid speelt. Het plan is ook mooi
vormgegeven.
De metafoor van het kookboek is treffend gekozen. Over de ingrediënten van het kookboek is
scherp nagedacht en het menu wordt samen met de bewoners gekookt. Dat mensen elkaar
moeten meenemen noemt de jury het mooiste van het plan. Zo wordt bij de voorstellen
om de kracht uit de wijk te benutten, bijzondere aandacht gegeven aan de jeugd als
ambassadeur voor de toekomst.
Het team heeft veel waardevolle uitgangspunten aangedragen voor een nieuwe toekomst van
Beverwaard. De wijk kan er meteen mee aan de slag, zodat nu echt werk gemaakt kan worden
van de nodige veranderingen. De wateropgave is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Het geschetste plan van aanpak overtuigt en de jury noemt de keuze voor het starten in
een leeg winkelpand veelbelovend. In de opgave voor de prijsvraag werd een aanpak zonder
gebruik te maken van de energie en betrokkenheid van bewoners van Beverwaard, kansloos
genoemd. Dit plan biedt de kansen waarop werd gehoopt en de jury verwacht dat er een
voorbeeldwerking voor andere wijken in Nederland vanuit kan gaan.
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5. Resultaat van de prijsvraag

6. Vervolg

WINNAAR VAN DE PRIJSVRAAG

In het vervolg op de prijsvraag treedt de uitschrijver in overleg met de
hoofdverantwoordelijke inzender van de best beoordeelde inzending. Doel van dit overleg is
om, afhankelijk van de aard van de inzending, te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een
commitment met het oog op concrete realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe
samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders.

De jury wijst het plan Het kookboek. Nieuwe smaken voor de bloemkoolwijk van het team
van Zuzane Jancovicova, Agate Kalnpure en Matthew Cook unaniem aan als winnaar van de
prijsvraag.

AANBEVELING
De jury beveelt de uitschrijver aan om ook met het Team Bureau UFO van het plan WaterCoOp in gesprek te gaan om te onderzoeken of bepaalde voorstellen met betrekking tot de
rioolvervanging meegenomen kunnen worden in het vervolg.
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Bijlage 1

Bijlage 2

VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG

AANMELDINGEN

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

team 001
Bram van Ooijen, Bureau UFO, Stedenbouwkundige
Jens Jorritsma, obscura, Stedenbouwkundige
Lucas Zoutendijk, studio 1:1, Social designer
Cees Groot, Groot ecobou, Duurzaamheidsexpert
Liselotte de Haan, Liselotte de Haan, Communicatie adviseur

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
16 december

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

team 003
Sander Hazevoet, Vitibuck, ontwerper
Jaap Klein, Witteveen + Bos, civiel ingenieur
Bart van Veenendaal, Stebru, adviseur wonen
Arzu, Ayikgezmez, ontwerper
team 003
Gerwin de Vries, Flux landscape architecture, landschapsarchitect
Jonas Papenborg, Flux landscape architecture, landschapsarchitect
Rens de Boer, Bureau Stadsnatuur, stadsecoloog
Arjen Roelandse, Acacia Water, Geohydroloog
Olvier Hoes, Acacia Water, Geohydroloog
team 004
Bas Sala, Studio Bas Sala, ontwerper
Sander van der Ham, Stipo, onderzoeker (stadspsycholoog)
Maurice Specht, Specht in de Stad, sociaal onderzoeker
Eric van Ulden, Stek, stedenbouwkundige en landschapsontwerp
Klaas Waarheid , Vanschagen Architecten, Architect
team 005
Alex van Doorn, Aveco de Bondt, projectleider
Stefan Muis, Aveco de Bondt, omgevingsmanager
Eva de Ruiter, Primum, projectleider duurzaamheid/energietransitie
Lieselot Tolk, Wareco, pojectleider klimaatadaptatie stedelijk gebied
Jesper Borsje, Compositie 5 stedenbouw bv, landschapsarchitect
team 006
Maarten Kempenaar, VMX Architects, Senior Architect
Hyun Vin Kaspers, VMX Architects, Researcher
Mike Emmerik, Crimson Historians & Urbanists, Stedenbouwkundige en partner bij Crimson
Michelle Provoost, Crimson Historians & Urbanists, Architectuurhistoricus en partner bij
Crimson
Peter Veenstra, LOLA Landscape Architects, Landschapsarchitect en partner bij LOLA
team 007
Olaf Gipser, Olaf Gipser Architects, Oprichter / Architect
Simona Puglisi, Olaf Gipser Architects, Architect
Edwin van Uum, UUM: Unlimited Urban Management, Alliantiemanager / Planoloog /
Directeur
Jana van Hummel, UUM: Unlimited Urban Management, Stedenbouwkundig Ontwerper
Sharon Polak, Dander: De kracht van Diversiteit, Oprichter / Sociaal Psycholoog
Klaas Jan Wardenaar, Smartland, Oprichter / Landschapsarchitect / Ecoloog
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team 008
Jos de Krieger, Superuse Studios, architect
Floris Schiferli, Superuse Studios, stedenbouwkundige
Gerard Roemers, Metabolic, projectleider & onderzoeker
Nico Schouten, Metabolic, ontwerpend onderzoeker
Frank Feder, ff-arch, onderzoekend ontwerper
team 009
Miebet van der Poel, Gemeente Katwijk, Stedebouwkundige
Thamar Kemperman, Formaat, Theatermaker
Sigrun Lobst, Aardrijk, Landschapsarchitecte
Sarah Los, Sarah Los Natuurlijke tuinen, Ontwerper
team 010
Martijn de Gier, kbng architectuur stedebouw restauratie, architect
Marialena Kasimidi, kbng architectuur stedebouw restauratie, architect
Joost Kroes, toekomststerk consultancy, consultant
Els Bet, Els Bet stedebouwkundige, stedebouwkundige
Maarten Wamsteeker, Els Bet stedebouwkundige, stedebouwkundige
team 011
Jeffrey Bolhuis, AP+E, architect
Laurence Lord, AP+E, architect
Daryl Mulvihill, DMAU, architect / stedenbouwkundige
Socrates Schouten, Waag, onderzoeker / Lab lead
team 012
Michel Kolenbrander, De Plekkenmakers, Brandmeester | Conceptmaker | Visual Matcher
Glenn van der Vleuten, De Plekkenmakers, Social innovator | Procesmanager |
Bruggenbouwer
Barbara O’Neill, De Plekkenmakers, Conceptontwikkelaar | Trendwatcher | Vormgever
Eline Amsing, De Plekkenmakers, Storyteller | Cultuurhistorisch | Erfgoedspecialist
Rob Aben, Rob Aben Landschapsarchitectuur, Landschapsarchitect
Vivian Scheepers, Arup, Senior Urban Designer | Teammanager | Consultant
Piet Schmeits, Speelveld, Partner | Industrieel Ontwerper
Alex Neves, De Plekkenmakers, Architect | Stedenbouwkundige | Ontwerper
Reggy Hulsken, De Plekkenmakers, Architect | Interieur | Ontwerper
team 013
Tessa Steenkamp, UNSense, Experience Designer
Ren Yee, UNSense, Architect / Strategist
Connor Cook, UNSense, Architect / Experience Designer
Emmelien Kneppers, UNSense, Business Developer
team 014
Thijs Mulder, studioDAT, architect-partner
Jaap van de Boogaard, studioDAT, architect-partner
Catherine Visser, DaF-architecten, architect-partner, onderzoeker
Daan Bakker, DaF-architecten, architect-partner
Nienke Bouwhuis, Krachtgroen, architect-partner, stadmaker
Philip Kuijper, DeGroeneConnectie, stadmaker
Wouter Deen, HilgersomDeenduurzaam, architect-partner
team 015
Mauro Parravicini, mauroparravicini architects, architect
Francesco Garofalo, Openfabric, landschapsarchitect
Jeroen Bos, DenkWerk architectuur, architect
Marta M Roy Torrecilla, KartonKraft, architect
Martine van Oostveen, gemeente Apeldoorn, ecologe
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Milou van Rijn, SisuMilou, procesbegeleider energietransitie en bewonersparticipatie
Paul John de Jong, Frame Vastgoed, adviseur wijk- en gebiedsontwikkeling
Harald Mooij, MOOIJ architectuur, architect
team 016
Pieter Graaff, Open Kaart, Architect
Ineke Hulshof, Hulshof Architecten, Architect
Jan Winsemius, Bureau Middelkoop, Expert bloemkoolwijken en planeconomie
Ad Hoogers, BOOM, Expert circulariteit en energietransitie
Martijn Droge, BOOM, Adviseur duurzaam bouwen en organiseren
team 017
H. Middelkoop, KOKON architectuur en stedenbouw, directeur, architect
R. Jense, KOKON architectuur en stedenbouw, stedenbouwkundig ontwerper
T. Pegman, KOKON arcitectuur en stedenbouw, assistent ontwerper
T. Lina, Stichting Tussentuin, oprichter, architect
F. Dekker, Stichting Tussentuin, Rain(a)way, ontwerper, eigenaar Rain(a)way
T. van Ruth, 2RH, directeur
team 018
Zuzane Jancovicova (zelfstandig)
Agate Kalnpure (zelfstandig/invisible landscapes)
Matthew Cook (zelfstandig/Indoor Outdoor ontwerpen)
team 019
Richard van Klaveren , A3 Architecten, Architect
Maxime Vink , A3 Architecten, Interieur architect/ architect
Tom Visser , A3 Architecten , Architect
Martijn Graafmans , A3 Architecten , Stedenbouwkundige/ directeur
Paul van Wijk, Stijlgroep, Managing partner/ landscape architect
Christian Messing, Stijlgroep, Managing partner/ landscape architect
team 020
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 021
Corine Erades, Synopel, Architect
Mimi Slauerhoff, VvE’s met Energie, Antropoloog
Pépé Niemeijer, Synopel, Architect
Rik Rozendaal, Synopel, Bouwtechnoloog
Céline Mugica, Synopel, Architect
team 022
Niek Kramer, ndfk design and consulting, architect
Dina Braendstrup, Independent, Urban designer / landscape designer
team 23
Marthe van Gils, Veldacademie, Onderzoeker
Pierre Oskam, PhD TU Delft - Porto, Onderzoeker/landschapskunstenaar
Nadia Pepels, Merk X from Evelyne Merkx, architect/interieur/tekenaar
Margot Overvoorde, Ruimtelijk Traineeship Rotterdam, Landschapsarchitect
Gerben Jansen, Molenaar Co Architecten , Architect/transformatiedeskundige
Basia van der Rijt, Stedenbouwkundige gemeente Amsterdam
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Bijlage 3
ONTWERPFASE
Ateliersessie #1, 19 februari 2020
De ontwerpteams werden in de Beverwaard niet ontvangen door de coalitiepartners, maar
door een groep van ca. 20 bewoners.
Teams werd gevraagd zich uitgebreid voor te stellen en in contact te treden met bewoners.
Maar hierdoor ontstond juist een hele leuke, ontspannen sfeer. De aanwezigen werden
verdeeld in kleine groepjes en gingen de wijk in of bleven op locatie om verhalen te horen.
De gesprekken met bewoners in de wijk maakte indruk. Tijdens het gezamenlijke avondeten
kwamen coalitiepartners en juryvoorzitter Floris Alkemade langs. Na het diner kregen
kansrijke initiatieven uit de wijk de kans te pitchen, om de ontwerpteams zo een beeld te
geven van wat er gebeurt in de wijk - of juist niet.
Ateliersessie #2, 22 juni 2020
Wijkmanager Bert van Duuren was op maandagavond 22 juni de host van een digitale ZOOM
bijeenkomst met 44 deelnemers. Elk van de drie teams kreeg de mogelijkheid de plannen te
presenteren. De aanwezig coalitiepartners, juryleden en bewoners konden via de chat vragen
stellen. Na afloop van de drie presentaties konden de aanwezigen kiezen voor een van de drie
digitale themagroepen. Hier werd in drie groepen met elkaar doorgepraat naar aanleiding
van de presentaties. 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/beverwaard
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