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Voorwoord

Inhoudsopgave

Begin jaren zeventig kreeg de wijk Mosterdhof in Westervoort het predicaat ‘Experimentele
Woningbouw’. Een eretitel voor vernieuwingen die bijdroegen aan een betere woonkwaliteit.
De wijk werd geprezen om onder andere de scheiding van voetgangersgebied en rijverkeer,
de combinatie van eengezins- en seniorenwoningen en van huur- en koopwoningen. Sinds
de bouw is er veel veranderd. Veel bewoners wonen er nog steeds met plezier. Tegelijkertijd
zijn de wijk en woningen verouderd. Ze voldoen niet aan de huidige eisen en zijn toe aan een
frisse update. De trots en nieuwsgierigheid voor de wijk, die er in de beginjaren waren, zijn op
de achtergrond geraakt.

Vooraf			

Onze coalitie van de Mosterdhof Westervoort heeft de handen ineen geslagen om het tij
keren. Daarom is het wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030 opgesteld. De
deelname aan Panorama Lokaal zagen we als een unieke kans om de ontwikkelingen
die we gezamenlijk voor ogen hebben te versnellen. Ons doel is om te komen tot een
toekomstbestendige, prettige leefomgeving waar het optimaal genieten is van de
IJsseluiterwaarden als recreatief uitloopgebied!
We willen alle drie de teams hartelijk bedanken voor hun deelname en bevlogenheid om
antwoorden te vinden op onze uitvraag. Ik begreep van de jury dat het best een lastige keuze
was. Ook hen dank ik hartelijk voor hun deskundige inzet!
Hans Sluiter, wethouder van de gemeente Westervoort,
mede namens de coalitie Mosterdhof
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Vooraf
PANORAMA LOKAAL
Op 9 december 2019 schreef de gemeente Westervoort de prijsvraag Panorama Westervoort
Mosterdhof. 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 Westervoort. 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 WESTERVOORT MOSTERDHOF
De gemeente Westervoort schreef de prijsvraag voor de locatie Mosterdhof uit in
samenwerking met Vereniging van de Wijk Mosterdhof (in oprichting), Woningcorporatie
Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects,
Provincie Gelderland en Rivierklimaatpark IJsselpoort. Met veel bewoners van de Mosterdhof
wordt nauw samengewerkt in zogenaamde wijktafels.
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 247837.

Westervoort
Mosterdhof

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:
⌂ de ontwikkelingen die de betrokken partijen voor ogen hebben te versnellen,
⌂ de beoogde oplossingen te optimaliseren,
⌂ een creatief, integraal en realiseerbaar plan voor verbetering van de openbare ruimte te
verkrijgen.

De jury van de prijsvraag bestond uit:
⌂ Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
⌂ Han van Ardenne, architect, ontwerper van de Mosterdhof
⌂ JaapJan Berg, publicist, moderator en onderzoeker, Bergplaats
⌂ Ton Fransen, Vereniging van de Wijk Mosterdhof (in oprichting)
⌂ Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen Nyenrode Business Universiteit
⌂ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris), i.s.m. Bram Talman, Architectuur Lokaal
(plv. secretaris)

De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof
samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen
liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan
dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming,
waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar
gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het
Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark
IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de
Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de
woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste
veranderingen. Door bundeling van competenties kan breed draagvlak worden gegenereerd
waardoor bewoners en coalitiepartners worden gemotiveerd om concrete bijdragen te
leveren aan realisatie, zonder daarbij het tempo te verliezen.
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3. Voorselectie
Voor de voorselectie nodigde de gemeente multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan
te melden voor deelname aan de ontwerpfase door inzending van een portfolio en motivatie.
De sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd
van 15 naar 21 januari 2020. Alle 19 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 5 februari 2020. De selectie werd tevens
bijgewoond door:
⌂ Sander Geertsen, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Westervoort
⌂ 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 002 Dingeman Deijs
Een team met brede expertise waarvan de ontwerpkracht overtuigt; het weet landschap en
architectuur zorgvuldig te combineren. De referentieprojecten zijn passend, de taakverdeling
is duidelijk en het stappenplan oogt goed. De benadering van de openbare ruimte past bij de
doelgroep en de gedachten over participatie zijn sterk. De jury noemt de typering van de wijk
prettig en waardeert dat men dicht bij het wijkplan wil blijven. De energieopgave vraagt extra
aandacht.
Team 009 Barzilay+Ferwerda
Een team dat bijzondere ervaring heeft met stedenbouw uit de periode na 1965. De
motivatie is geloofwaardig en getuigt van grote betrokkenheid. Het team heeft zijn
huiswerk goed gedaan. Het plan geeft energie en sluit goed aan op het wijkplan. De jury
heeft vertrouwen in de kennis van de onderzoekende architecten. Het team bevat een goede
landschapsarchitect; architectonische ontwerpkracht is een punt van aandacht.
Team 017 SRO
Een team dat verwachtingen wekt en over slagkracht beschikt. Het heeft zich goed in de
opgave verdiept. De tekst is aansprekend en concreet; de referenties sluiten goed aan bij
het werken in bestaand gebied in kleinere wijken. Er is vertrouwen dat dit team goed met
bewoners kan omgaan. Het team beschikt over expertise op het gebied van duurzaamheid.
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
DYNAMISCH MOSTERDHOF 2.0

TOETSING
Op 14 juli sloot de inzendtermijn voor het doen van een inzending. Alle drie inzendingen
werden op tijd ingediend. Het CRa-projectteam van de prijsvraag heeft getoetst of de
inzendingen voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Eén inzender stuurde meer informatie 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.
Eén team heeft het team in de tweede ronde uitgebreid, al dan niet op advies van de jury. Dit
is mogelijk binnen de voorwaarden van het reglement.
De toetsing resulteert in het advies aan de uitschrijver om alle inzendingen als geldige
inzendingen toe te laten tot de beoordeling. De jury heeft hiermee ingestemd.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury beoordeelde de ontwerpen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria (in
willekeurige volgorde):
⌂ de wijze waarop de voorstellen reageren op de opgave,
⌂ de mate van innovativiteit en integraliteit van de voorstellen,
⌂ de mate waarin de voorstellen versnelling of doorbraken kunnen genereren,
⌂ de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de wijk en de
ruimtelijke kwaliteit,
⌂ de mate waarin sprake is van een positieve impact op het functioneren van de wijk en op
het leven en wonen van de inwoners,
⌂ de voorbeeldwerking voor andere locaties,
⌂ realiseerbaarheid.
De beoordeling door de jury vond plaats op 1 september 2020 zalencentrum Wieleman en
werd vooraf gegaan door een openbare presentatie van de plannen, waarna de teams een
aantal vragen van de jury beantwoordden. Han van Ardenne kon helaas niet aanwezig zijn;
zijn reactie op de plannen is via juryvoorzitter Daan Zandbelt betrokken bij de beoordeling.
De besloten jurybeoordeling werd bijgewoond door:
⌂ de jury en de plv. secretaris
⌂ Sander Geertsen, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Westervoort
⌂ Simone Huijbregts, contactpersoon namens het projectteam CRa
Bij haar beoordeling heeft de jury de reacties van bewoners en andere belanghebbenden als
advies betrokken bij haar beoordeling. De uitschrijver had hen in de gelegenheid gesteld om,
voorafgaand aan de eindpresentatie, te reageren op de plannen.
Bijlage 4 bevat het resultaat van de publieksconsultatie per plan.

ALGEMEEN
De jury complimenteert de ontwerpteams met de interessante en grondige plannen die
zij hebben gemaakt. De presentaties hebben verder bijgedragen aan een beter inzicht
in de achterliggende gedachten en wijze van implementatie. Er is duidelijk sprake van
verschillende (ontwerp-)opvattingen en strategieën voor de Mosterdhof en de plannen laten
een variatie zien in concrete oplossingen en keuzemogelijkheden. Voor de jury valt er dus
echt iets te kiezen. Dat resulteert in uitvoerige afwegingen en discussie, met als resultaat
een unanieme keuze voor het plan dat de opgave voor de Mosterdhof het beste beantwoord.
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Team Dingeman Deijs: Dingeman Deijs en Dennis Koek (Dingeman Deijs Architects) en Patrick Mc
Cabe en Bas Poppe (Redscape Landscape)
Dit plan zoekt oplossingen voor de ruimtelijke problematiek in de kwaliteiten en het
achterliggende gedachtengoed van de eertijds experimentele wijk alsmede in die van het
aangrenzende rivierlandschap. Om die kwaliteiten weer zichtbaar te maken wordt een
dynamisch masterplan voorgesteld dat uitgaat van zowel ruimtelijke flexibiliteit als sociale
participatie.
Er worden vier ruimtelijke dragers voorgesteld die voortkomen uit en aansluiten op het
wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2030. De eerste drager is het randpark rondom de
wijk, dat ruimte biedt aan bewonersinitiatieven, zoals een buurthuis, en aanknopingspunten
voor ecologie en waterbeheer. De routes sluiten aan op het al geplande rivierklimaatpark en
er is voorzien in een nieuwe padenstructuur in de uiterwaarden. De tweede drager betreft
het terugbrengen van de oorspronkelijke helderheid van de interne structuur van de wijk,
waarbij sterk wordt ingezet op een aangename en laagdrempelige verblijfskwaliteit. Daartoe
worden straten verbeterd door vergroening, klimaatadaptieve ingrepen voorgesteld en er
wordt voorgesorteerd op duurzame mobiliteit. Voor het terugdringen van de parkeerdruk is
een stappenplan gemaakt. De derde drager betreft een reeks maatregelen voor transformatie
van bebouwing en ondersteuning van de krachtige architectuur. Bovendien worden, op
basis van gebundelde kennis, verschillende pakketten aan bewoners aangeboden om tot
energiebesparing en verduurzaming te kunnen komen. Tenslotte moet het revitaliseren van
de hofjes sociale cohesie en ruimtelijke kwaliteit in de wijk versterken.
Behalve op ruimtelijk niveau, wordt ook sociaal voortgebouwd op bestaande kracht en
kennis in de wijk. Bewoners dragen actief bij aan de gewenste revitalisering. Daartoe is
een digitale bewonersenquête gehouden en het team draagt nieuwe initiatieven aan om
de discussie te verbreden. Voorgesteld wordt om te kiezen uit tien concrete pilots die in
samenwerking met zzp’ers uit de wijk direct gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen ideeën
op korte termijn getest worden en kan verandering snel op gang komen en (voor andere
bewoners) zichtbaar worden. De aanpak voorziet in een digitaal platform en een fysieke
ontmoetingsplek in een nieuw buurthuis aan de dijk.
Dit plan geeft blijk van historisch bewustzijn en er wordt respectvol met de wijk omgegaan.
Het getuigt van grote precisie en de voorstellen zijn concreet. De jury vindt dat sprake is van
ontwerpkracht en van herkenbare oplossingen waarvan een voorbeeldwerking kan uitgaan.
De zichtbaarheid en herkenbaarheid van concrete oplossingen kunnen versnelling en
doorbraken geven.
Hoewel bewoners een belangrijke plaats innemen in het plan aarzelt de jury over de
strengheid en de wellicht te architectonische oplossingen, die minder aanslaan bij
bewoners. Zij denkt dat de wijk meer wordt geholpen door grotere vrijheid en meer ruimte
voor eigen ideeën van de bewoners te bieden. Een vraag is, hoe de betrokkenheid van
bewoners die nu nog niet zijn aangehaakt, daadwerkelijk wordt georganiseerd. De jury noemt
de aspecten van biodiversiteit en klimaatadaptatie innovatief.
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WIJK AAN DE DIJK. KOOKBOEK MOSTERDHOF 2050

HORIZON

Team Barzilay + Ferwerda: Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda VOF), Harm
Veenenbos, Rens Rutter en Bart Bouwman (veenenbos&bosch), Petra Hofman en Gino Hofman (Diep)
en Sjoerd Klijn Velderman (Endule)

Team SRO / Arnhem: Guido IJntema en Lars Schothuis (Buro SRO Arnhem), Peter Groot (H2A), Berry
Kessels (Wijkontwikkelaar & Moderator) en Edwin Verdurmen (Studio Earth)

Ingezet wordt op herwaardering van het sociale experiment door reparatie, aanhelen,
versterken, verbinden, verduurzamen en investeren van leefbaarheid. Vanuit de metafoor van
het kookboek worden ingrediënten en recepten voor ontwikkeling aangereikt. De gangen van
het menu hebben betrekking op meerdere schaalniveaus: de woning, de hofjes, de openbare
ruimte en de omgeving; daarnaast is aandacht voor samenwerking van betrokkenen op de
lange termijn.
Voor verduurzaming van particuliere woningen wordt een woonplan gemaakt. Het proces
wordt, evenals bij collectieve uitvoering en financiering, individueel begeleid. Er wordt
een beeldkwaliteitplan op blokniveau aangereikt voor de woningen die moeten worden
opgeknapt, zodat meer eenheid in kleur- en materiaalgebruik kan worden gebracht. Met deze
herwaardering van het oorspronkelijke sociale experiment richt het team zich met name
op particuliere eigenaren. Ook zijn er voorstellen voor vervangende nieuwbouw, zoals het
ombouwen van patiowoningen naar kleinschalige nieuwbouw. Bij de hofjes is de aandacht
gericht op collectiviteit en vergroening, waartoe ter inspiratie een keuzemenu en begeleiding
worden geboden. Ingrepen in de openbare ruimte worden onder meer voorgesteld voor de
ring als herkenbare ontsluiting en hoofdstructuur, op de entrees van de wijk en op het
herstel van de structuur van voetpaden. Belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking
zijn de klimaatopgave, afwatering, mobiliteitsbeleid en parkeren. Het opheffen van de
barrièrewerking van de dijk wordt gekoppeld aan activiteiten voor gemeenschapsbeleving
in deze zone. Voor uitvoering is een belangrijke rol aan de gemeente toebedeeld vanuit het
besef dat bewoners veel, maar niet alles kunnen oppakken en aansturen. Het team ziet
belangrijke kansen voor een betere aansluiting van de Mosterdhof op de omgeving, waartoe
een integrale aanpak met vele partners vereist is. Voor realisatie van de ideeën wordt
gedacht aan een overkoepelende structuur door het versterken van de coalitie, de wijktafels
en andere betrokkenen.
Een gedegen, veelzijdig en uitgewerkt plan, dat blijk geeft van veel kennis. Om een
eigentijdse ontwikkeling op gang te brengen reageert het team volgens de jury op een
atypische manier op de opgave, door juist de verscheidenheid in de wijk te accepteren en
niet streng vast te houden aan het historische karakter. Spannend is het loslaten van de
kleurkaart van het oorspronkelijke wijkplan voor een meerkleurige eenheid per bouwblok. Dit
is een realistische benadering die past in deze tijd en praktijk.
Hoewel niet bijzonder vernieuwend waardeert de jury het concept van het kookboek, de
belofte voor een toolkit en plannen voor de woningen op individueel niveau. De waardering
hiervoor spreekt ook uit de publieksconsultatie. Het aantrekkelijk en zorgvuldig uitgewerkt
plan spreekt bewoners erg aan. De uitdaging is nu om met een enthousiasmerende
toonzetting het nodige draagvlak voor bewonersbetrokkenheid te bereiken.
Het plan bevat vele elementen die de jury graag preciezer uitgewerkt zou willen zien in
de praktijk, onder meer met het oog op de toepasbaarheid op andere locaties. In pilots
en het benutten van ‘laaghangend fruit’ ziet de jury hiertoe goede mogelijkheden. Het
betrekken van de openbare ruimte in deze ingrepen biedt kansen om de aandacht voor
duurzaamheidsaspecten te versterken.
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Voorgesteld wordt om geen blauwdruk, maar een perspectief te bieden: een proces waarin
bewoners centraal staan bij de opgaven voor de Mosterdhof. In nauwe samenwerking
met hen, streeft het team naar het omvormen van een wijk achter de dijk naar een nieuw
leidmotief: wonen in de uiterwaard. Daartoe worden bestaande kwaliteiten van de wijk
zichtbaar gemaakt en versterkt. Het team stelt zich op het standpunt dat oplossingen alleen
beklijven als ze breed gedragen worden en uitvoerbaar zijn. Omdat de bewoners leidend zijn
en er op voorhand geen zicht is op financiering, worden geen concrete ontwerpvoorstellen
gedaan: de herinrichting van de wijk is het resultaat van het proces. Daarbij worden ook
andere relevante partijen betrokken.
Voor de transformatie worden tien maatregelen voorgesteld die onder meer betrekking
hebben op klimaat, sociale aspecten en kleinschalige wijkeconomie. Een eerste stap is
het maken van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, gericht op verheldering van
de structuur van de wijk. Er wordt gedacht aan relatief eenvoudige, eerste ingrepen, zoals
gescheiden verkeersroutes, vergroening en ruimte voor water door minder verstening van en
wadi’s in de openbare ruimte.
Voor woningverbetering is voorzien in een gereedschapskist, experimenten en een digitaal
wijkportaal. Voor de financiering wordt voorgesteld om onderhoudsbudgetten aan een
wijkbedrijf over te hevelen. Daarnaast wordt erop vertrouwd, mede op basis van eerdere
ervaringen van teamleden, dat voor een goed en door betrokken partijen ondersteund plan
doorgaans financiering te vinden is.
Kleinschalige wijkeconomie wordt voorgesteld door in te zetten op een wijkgroenbedrijf
dat werkgelegenheid kan bieden aan buurtbewoners. Een nieuw te bouwen dijkpaviljoen
verbindt buurt en uiterwaarden. Ook is er aandacht voor de beide andere toegangen tot de
wijk, waarbij verbijzondering daarvan de relatie met het dorp versterkt. In een blik op de
toekomst wordt een zelfbewuste, klimaatadaptieve wijk geschetst die zowel ruimtelijk en
sociaal nieuwe energie uitstraalt.
De jury vindt dat de plannen op enthousiaste wijze gepresenteerd zijn, met nadruk op actie
en al doende leren. Voorgesteld wordt om een directe en uitnodigende werkwijze (hands
on) toe te passen. Ter onderbouwing worden voorbeelden van projecten aangereikt waar
teamleden eerder bij betrokken waren.
De gekozen werkwijze kan op goedkeuring van de jury rekenen, echter vindt zij dat dit niet
het passende antwoord is voor de specifieke opgaven van de Mosterdhof. De werkwijze kan
goed werken als bewoners niet op voorhand geraadpleegd hadden kunnen worden, maar ze
konden en zijn veelvuldig geraadpleegd. Hierdoor had een concreter beeld geboden kunnen
worden, al was het maar ter inspiratie.
Het niet kiezen voor of werken vanuit een voorgesteld ruimtelijk ontwerp is een
onderscheidend element, maar wijkt te veel af van de vooraf gestelde vraag. Het team toont
onvoldoende overtuigend aan dat het nieuwe leidmotief de afgelopen maanden samen
met bewoners is ontwikkeld. Hiernaast vindt zij het optimisme over de betrokkenheid
van bewoners en de ideeën voor een buurteconomie niet voldoende passend bij sociaalmaatschappelijk eigenschappen van de wijk, alsmede de bewonersprofielen.
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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 langdurig vervolgopdracht teneinde commitment met het oog op deze inzending nader
te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe
samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.

De jury wijst het plan Wijk aan de Dijk. Kookboek Mosterdhof 2050 van het Team Barzilay +
Ferwerda unaniem aan als winnaar van de prijsvraag.
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Bijlage 1

Bijlage 2

VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG

AANMELDINGEN VOORSELECTIE

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

team 001
Marco Aarsen, Goudappel Coffeng, Landschapsarchitect
Thijmen van Gompel, Goudappel Coffeng, Stedenbouwkundige
Rico Andriesse, Goudappel Coffeng, verkeerskundige
Manuela Studer, Urbanista Stad AB, procesmanager
Simone de Bergh, Mareld, landschapsarchitect

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
Wijktafels
Nota van inlichtingen #3
Digitale herstart
Ateliersessie #2
Sluiting oplevering
ontwerpvoorstellen		
Toetsing ontwerpen
Eindpresentatie en
beoordeling ontwerpen
Landelijke bekendmaking
resultaat, Amsterdam
Aankondiging resultaat
op TenderNed

9 december
9 december

2019/2020
19 december
6 januari
8 januari
21 januari
23-24 januari
5 februari
6 februari
2020
9 februari
13 februari
20 februari
11 maart
8 april
13 mei
12 juni
14 juli
15 juli
1 september
24 september
25/26 september

team 002
Dingeman Deijs, Dingeman Deijs Architects, architect/ stedenbouwkundige
Dennis Koek, Dingeman Deijs Architects, architect
Patrick Mc Cabe, REDscape Landscape Urbanism, landschapsarchitect
Bas Poppe, REDscape Landscape Urbanism, cultuur technicus
team 003
Bram van Duuren, Movares / StudioSK, Stedenbouwkundig ontwerper / Stadssocioloog
Ivo Bastiaansen, Movares / StudioSK, Stedenbouwkundige
Marijke Wassens, Movares / StudioSK, Landschapsontwerper
Fabian Wegewijs, Movares, Adviseur Duurzame Mobiliteit
team 004
Albert Turk, IRIS architecten, architect
Marielle van Rooden, RuimteMensen, planoloog en procesbegeleiding
Jeroen Marseille, Marseille Buiten, landschapsarchitect
Marten Reijnen, Wissing ruimtelijk denkers, stedenbouwkundige
Rik Vollebreght, Bureau Kent, adviseur energie en duurzaamheid
team 005
Bart Dijk, LAOS Landschapsarchitecten bv, Landschapsontwerper/projectleider
Mathijs Dijkstra, LAOS landschapsarchitecten bv, Landschapsarchitect directie
Marieke Harkink, Bureau PAU, Adviseur gebiedsontwikkeling
Peter Michiel Schaap, Complod/Platform GRAS, Architectuur- en stedenbouwhistoricus
Bram Esser, Bram Esser, Filosoof Publicist
Paul van Bussel, De Unie Architecten, Architect Directie
Rob Hendriks, DAAD Architecten, Architect
David Inden, Estheticon, Planeconoom
team 006
Hyun Vin Kaspers, VMX Architects, Researcher
Maarten Kempenaar, VMX Architects, Senior Architect
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
Annette Weerts, Factor Architecten, Architect
Mattijs Loor, Factor Architecten, Architect
Harro de Jong, Buro Harro, Landschapsarchitect
Jan Eiting, Buro Harro, Landschapsontwerper
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team 008
Teun Kruip, architectenbureau zowel, Architect/Eigenaar
Rob klein Goldewijk, Het Oversticht, Architect/Stadsbouwmeester
Steven Dorrestijn, Saxion, Lector Ethiek & Technologie
Dyon Temming, Het Buitenburo, Landschapsontwikkelaar/Eigenaar
team 009
Marcel Barzilay, Barzilay+Ferwerda, directeur - architect
Ruben Ferwerda, Barzilay+Ferwerda, directeur - stedenbouwkundig ontwerper
Harm Veenenbos, Veenenbos en Bosch, directeur - landschapsarchitect
Sjoerd Klijn Velderman, Endule, directeur - consultant vastgoed & duurzaamheid
Petra Hofman, Diep, directeur - programmamanager & adviseur
Gino Hofman, Diep, project- & procesbegeleider
Rens Rutter, Veenenbos en Bosch, landschapsontwerper
team 010
Arjenne van Berkum, FARO Architecten, partner/architect
Gerwin de Vries, Flux landscape architecture, partner/landschapsarchitect
Martin Dunnink, Nieman, adviseur energie en duurzaamheid
Arthur Lippus, KMIDB, initiatiefnemer/kwartiermaker
team 011
Alejandro Efrain Fajardo Ibarra, Momenteel geen organisatie, Architect
Karlijn Nicole Scholtens, Bureau 070, Junior Architect
Thomas Fell Rubio, Krft, Trainee
team 012
Tim Peeters, Studio Spangen., Ontwerper
Violette Schönberger, Violette Schönberger, Architect
Jan Nauta, Studio Nauta, Architect

team 016
Guillem Pons, LEAGUE, architect - stedenbouwkundige, strategie
Simone Trum, Team Thursday, grafisch ontwerper, app-ontwikkelaar, bewegwijzering
Nicolas Vandenplas, Plant en Houtgoed, landschaps- en biotoop-expert
Francesco Apostoli, PLATFORM, architect, typologisch onderzoek, openbare ruimte in gebruik
Joris Kerremans, LEAGUE, architect
team 017
Guido IJntema, Buro SRO, Stedenbouwkundige
Peter Groot, H2A, Architect
Berry Kessels, Zelfstandig, Wijkontwikkelaar
Lars Schothuis, Buro SRO, Ontwerper landschap en stedenbouw
Edwin Verdurmen, Studio Earth, Architect
team 018
Wil Haans, Buro Waalbrug, Stedenbouwkundige
Angela Hinz, Buro Waalbrug, Landschapsarchitect
Nico Wissing, NL Greenlabel, Tuin- en landschapsontwerper
Rosa van Werven, NL Greenlabel, Sociaal planoloog/projectmanager
Daan Josee, Kristinsson Architecten, Architect
team 019
Harald Mooij, MOOIJ architectuur, architect
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
Milou van Rijn, SisuMilou, procesbegeleider energietransitie en bewonersparticipatie
Paul John de Jong, Frame Vastgoed, adviseur wijk- en gebiedsontwikkeling

team 013
Guido van Loenen, Rho-adviseurs, Energietransitie, proces en ruimte
Stefan la Grand, Rho-adviseurs, Stedenbouwkundige
Willem van der Grinten, Rho-adviseurs, sr. adviseur ontwerp en ruimte
Jos Leijten, Rho-adviseurs, sr. ontwerper
Faya Jansen, Rho-adviseurs, ontwerper openbare ruimte
Jody Bakker, Rho adviseurs, Financiële strategievorming
Peter Steehouder, Rho-Adviseurs, jr. Ruimtelijk ontwerper
team 014
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 015
Sandra Schuit, Zijaanzicht, landschapsarchitect
Doesjka Majdandzic, Typisch Doesjka, stedenbouwkundige/ architect
Mireille Langendijk, Mireille Langendijk Architect, architect(spec duurzaamheid, Bio Inspired
Innovation)
Annemarie Mascuñan, cultuurhistorica (spec. erfgoed vanaf 1965)
Ed Joosting Bunk, LANDLAB, landschapsontwerper, vormgever, kunstenaar
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Bijlage 3

Bijlage 4

ONTWERPFASE

PUBLIEKSCONSULTATIE

Ateliersessie #1
Op de middag en avond van 20 februari had de gemeente Westervoort de drie ontwerpteams,
coalitiepartners en sleutelfiguren uit de wijk uitgenodigd. Ook de wethouder was de gehele
tijd aanwezig. Enkele actieve wijkbewoners legden hun ideeën en wensen voor de wijk voor
aan de teams. Jurylid en oorspronkelijk architect van de wijk – Han van Ardenne – riep de
teams op om met verrassende voorstellen te komen. In verschillende presentaties kregen de
teams meer uitleg over onder andere het IJsselpark. Coalitiepartner het Energiehuis maakte
bekend een woning te hebben aangekocht en deze eventueel beschikbaar te willen stellen
voor uitvoering van de plannen.

Vraag boven het invulveld:
Welke inzending spreekt u het meest aan en past volgens u het best bij wat Mosterdhof nodig heeft?
Zet de inzendingen op volgorde van 1 (best) tot 3 (minst) en beargumenteer waarom. Uw reactie wordt
verstuurd naar Sander Geertsen van de gemeente Westervoort die de reacties als een advies aan de
jury doorgeeft.

Ateliersessie #2
Na afloop hebben team 1 en 2 hun presentatie op een eigen besloten webpagina geplaatst,
die door Panorama Lokaal ter beschikking was gesteld. Betrokkenen konden daar reacties
achterlaten.

Algemeen
Ik mis bij alle teams wel stellingname, c.q. duidelijke uitspraken t.a.v. de harde kant
in de wijk daar waar het over de deplorabele toestand betreft van een aantal woningen en
beheer/handhaving.
Wat wij jammer vinden is dat er veel onrealistische verwachtingen worden geschetst
bij alle teams en dat de ‘problemen’ die zich in de wijk afspelen niet echt opgenomen zijn in
de plannen. Denk hierbij aan hondenpoep overlast. Er wordt bij alle teams meer aandacht
besteed aan de dijk dan dat er echt aandacht aan de wijk wordt geschonken.
Tot slot het idee van de ‘uiterwaarden/ natuur’ meer in de wijk brengen én bijv. de
dijk autoluw qua snelheid en indeling (‘auto’s te gast’ lijkt mij het prettigst, niet alleen
bereikbaar voor mensen die aan de IJsseldijk wonen) en de uiterwaarden meer bereikbaar
en begaanbaar maken vanuit de wijk zelf, zag ik in elk plan in een vorm terug volgens mij
en dat lijkt me zeer wenselijk. Wat ik in veel plannen miste is hoe het voor kinderen weer
veiliger verplaatsen en spelen wordt op het voetpad, want de wijk nodigt nu veel uit om te
fietsen en brommen (door bewoners, bezoekers en koeriersdiensten) op voetpaden en ik zag
in de plannen niet helder terug hoe dit aangepakt wordt.
Team 1, Dynamisch Mosterdhof 2.0
1e Inzending 1 vind ik verreweg het meest geslaagd in de omgeving benutten. Hier
wordt het best gebruik gemaakt van de kwaliteiten in de omgeving. De Uiterwaarden zijn
bijzonder en de kracht van de omgeving, ook van de Mosterdhof én Westervoort. De wijk
betrekken bij de directe omgeving zal een enorme opleving geven. Bovendien geeft een
nieuwe/moderne uitstraling aan de hofjes en straten een enorme boost aan de wijk en de
woningwaarden. Vervolgens zullen mensen meer aan hun huizen gaan doen (uitzonderingen
daar gelaten). Sommige mensen zullen hulp nodig hebben bij woningonderhoud.
1e Dynamisch Mosterdhof 2.0 (omdat dit plan het meest uitgewerkt en doordacht op
mij over komt)
1e Dynamisch Mosterdhof 2.0
1e Mijn voorkeur
1e Plan 1 springt er voor mij uit. Het duidelijkste plan en is gericht op het uitvergroten
van de sterke punten van de wijk (en van Westervoort), namelijk het omarmen van de dijk en
de Uiterwaarden, plus het verbeteren van de uitstraling van de wijk.
2e Team 1
2e Team 1
2e 1
2e 2-Dynamisch MH-spreekt me minder aan. Lijkt te veel op een gemeentelijk
landschapsontwikkelingsplan.
2e team 1: dit plan ziet er mooi uit maar is voor mijn gevoel wat over de hoofden van
de bewoners heen gemaakt. Mooi in dit plan is het dijkpark. Ook het buurthuis is mooi, maar
de vraag is wel hoe haalbaar dit is. Daar is wel meer voor nodig dan het alleen neerzetten. De
pier, daarvan vraag ik me af welke invloed dit heeft op de aantrekkelijkheid van het gebied
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voor vogels. Van de ideeën voor de garages word ik niet enthousiast. In het plan lees ik weinig
tot niets hoe men de bewoners enthousiast gaat krijgen om mee te doen.
2e Plan Mosterdhof 2.0
2e Team 1. Ook een heel goed plan met veel mogelijkheden.
2e team 1. Dynamisch Mosterdhof.
3e Team 1. Ik had bij het lezen van dit plan niet direct een beeld bij wat het zou
kunnen worden. Het verhaal was te technisch. Waar bij team 3 vooral de foto’s stimuleren,
miste ik dit bij dit team.
3e Team 1: geen kleuren eenheidsworst! Geen extra park nodig. Geen fitnesstoestellen
en zeker niet minder parkeerplaatsen.
3e Dingeman Deijs Architects Voor mij minst duidelijk plan.
3e Team 1: te ambitieus. Wijk verliest juist de charme en het plan bevat onderdelen
die niet te realiseren zijn, zoals een natte structuur aan de binnenrand van de dijk, de
garages voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze nu gebruikt worden, e.d. Ook
wordt er te weinig ingezet op verduurzaming. Er worden naar mijn mening niet onderbouwde
hippe kreten het plan geslingerd en vooral op korte termijn gedacht.
3e Dynamisch Mosterdhof 2.0. Op de één of andere manier sprak dit plan me minder
aan, hij sprong er minder uit, ik had liever wat uitgebreider beschreven gezien wat/ hóe de
verduurzaming van ie huis aan te pakken als huiseigenaar. Ik ben bang dat wandelpaden
maken op plaatsen waar nu privéterrein is ontstaan niet haalbaar is, dus een rondje
wandelen vanaf de kerk er op die manier er niet echt in zit, hoewel het me wel tof lijkt. Er lijkt
niet zo heel veel toegevoegd aan het plan ‘Mooi Mosterdhof’ wat er al lag? Als het gaat om
verduurzaming wordt verwezen naar ideeën van Koenders bijv., maar ik zou liever horen hoe
ik zelf het best kan klussen en verduurzaming realiseren in stappen.
3e Dynamisch Mosterdhof 2.0
Team 2, Wijk aan de Dijk - Kookboek Mosterdhof 2050
1e Team 2
1e team 2
1e 2
1e Team 2. Dit team heeft m.i. goed gekeken naar de wijk en haar sterke en zwakke
kanten. Dit wordt behoorlijk concreet gemaakt. Het plan speelt in op verschillende niveaus
en het kookboek op woningniveau is goed bruikbaar. Ook de inzet op de eigenheid van de
hofjes is een plus. Wat in dit plan ontbreekt is een ontmoetingsplek aan de dijk. Dit team
heeft een plan, maar ook visie over de samenwerking vanuit bewoners met gemeente en
andere partijen. De visie op de wijk zoals verwoord op pagina 6 vind ik helemaal passend bij
de wijk
1e Team 2 Veerkrachtige wijk aan de dijk. Dit team heeft naar mijn idee de plannen
het meest grondig uitgewerkt. Met name de sociale ondersteuning naar de wijktafels, om
de bewoners te enthousiasmeren. Spreekt mij erg aan, omdat ik denk dat daar de grootste
uitdaging ligt.
1e Team 2
1e Team 2 Een realistisch plan met veel verschillende mogelijkheden en ruimte voor
eigen initiatieven.
1e Het Kookboek is een gedegen plan, waarin alle aspecten (alle gangen) duidelijk
uitgewerkt zijn. Voor iedere bewoner een uitgewerkt individueel woonplan, dat spreekt mij
aan. Ook het tafelgesprek in de hofjes is erg belangrijk. De plannen voor de openbare ruimte
zijn duidelijk, langs de straat meer groen, de ring versmallen, markante entree, wandelroute
door de wijk, verkeer weren op de dijk. Zo krijgt de wijk weer meer cachet. De vijfde gang,
inzet op verbreden van de participatie, daar kan de wijk wel hulp bij gebruiken
1e Team 2. Wat dit plan aantrekkelijk maakt is dat er gedacht wordt vanuit de
bewoners. Er wordt rekening gehouden met het feit dat niet alles opgedrongen kan worden,
maar er wordt meegedacht. Er worden voldoende opties gegeven waaraan meegedaan
kan worden of niet. De zwakke punten worden versterkt zonder dat deze afbreuk doen aan

22

de huidige wijk. Hierdoor vind ik dit een realistisch en krachtig plan. Minpuntje is het al
uitgewerkte plan voor de uiterwaarden, maar dat laat ik aan het rivierklimaatpark over.
1e Veerkrachtige wijk aan de dijk mooie mix tussen vernieuwend en met wat coaching
en uitbreiding van draagvlak toch veel hopelijk wel haalbare elementen/vernieuwing. Ik ben
enthousiast over het idee van zowel coaching als een handleiding voor de huizeneigenaren
met duidelijke uitleg wat/hoe zijn zelf zaken in hun huis kunnen aanpakken voor
verduurzaming, verfraaiing en zeker ook eventueel de mogelijkheid tot verbouwing met
aanleunwoning o.i.d. Wel heel belangrijk om na te gaan of er ook een manier is om dit zo te
begeleiden dat er geen wildgroei aan lelijke dakkapellen en uitbouwen ontstaat. Punten/
vragen ingebracht door bewoners hierover lijken goed meegenomen en vertaald.
1e Team 2
1e Kookboek Mosterdhof.
1e N.a.v. de flyer m.b.t. de finale Panorama Mosterdhof heb ik alle drie de plannen
uitvoerig bekeken en er is voor mij een favoriet, namelijk team 2. Dit plan is het enige dat
naar verbetering kijkt binnen de bestaande kaders en met respect voor de bewoners en het
oorspronkelijke ontwerp, maar dan gestoken in een modern jasje en een duidelijke weg in
de wijk. Ook zal voor dit plan het beschikbare budget puur en alleen voor de wijk gebruikt
kunnen worden en niet voor allerlei randgebeuren. Wat vooral aanspreekt is het samen met
de bewoners proberen iets van de wijk te maken, zoals verbetering in het uiterlijk, einde
maken aan de verschutting en het vergroenen van de wijk. Daarnaast per woningtype een
plan maken wat er verbeterd kan worden en hoe en wat ongeveer de kosten zullen zijn. Dit
zie ik in de andere plannen niet terugkomen. Wel denk ik dat bepaalde zaken bij en door
de gemeente vastgesteld moeten worden per een bepaalde ingangsdatum zodat er in de
loop van de jaren erna de eventueel nieuwe bewoners zich hier ook aan dienen te houden.
Ik denk hierbij aan geen schuttingen maar wel haagbeuk- of klimophagen, vastgesteld
kleurgebruik per hofje of streng, dezelfde dakbedekking. Wordt dit niet vastgelegd dan zal
er niet veel veranderen. Daarnaast denk ik niet dat de bewoners die langs de dijk wonen
zitten te wachten op een speel-wandelpark achter de woningen (er wordt nu al met honden
langs de haag gelopen en de tuinen in gekeken) dit is een beperking van de privacy (reden
waarom de meeste mensen hier een huis hebben gekocht) en een soort van wijkhuis met
uitkijkmogelijkheden en gelegenheid tot het houden van ‘feestjes’. Items die bij team 1
en team 3 nogal prominent naar voren komen. De bewoners langs de dijk hebben nu al
meer dan voldoende geluidsoverlast, vooral in de zomermaanden, van feestjes in de wijk,
plezierboten met luide muziek die over de IJssel varen en festivalachtige feestjes aan de
overkant van de IJssel langs de rivier.
2e Team 2 vind ik het meest aansluiten op de huidige situatie en het meest
realistisch.
2e Kookboek- Realistisch stapsgewijs - lijkt me uitvoerbaar. Maar voorlopig raken
we de auto’s echt niet kwijt en plaatsen steeds meer buren schuttingen! Trap bij de dijk is
een mooi idee. Aan de woningen iets toevoegen? Dat vraag om een nieuw bestemmingsplan,
want op dit moment mogen dakkapelletjes niet eens! Er is oog voor wat al gebeurt en daar
wordt wat mee gedaan.
2e Deze, qua sociale werking vooral
2e Niet
3e Veerkrachtige wijk aan de dijk
3e Veerkrachtige wijk aan de dijk
3e Veerkrachtige wijk aan de dijk
3e team 2 veerkrachtige wijk aan de dijk
Team 3, Plan Horizon
1e Plan Horizon
1e Team 3 plan horizon, het groen bevalt ons erg en de uiterwaarden die betrokken
worden.
2e Plan Horizon
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2e Team 3: geen paviljoen aan de dijk! Zonde!! Zwemstrand! Jammer van alle vogels
daar.
2e Plan Horizon
2e Op de 2e plaats
2e Team 3 Horizon. Van de plannen van team 3 werd ik het meest blij, zo zou ik de
2e Sorry, halverwege mijn motivatie voor team 3 werd mijn bericht verzonden. Ik werd
dus erg blij van de plannen van team 3, maar ik denk dat team 2 iets realistischer is. Maar
bij beide teams vind ik m.n. het buurthuis en bij team 3 het glazen paviljoen geweldig. Ik
denk ook zeker dat dit de bewoners gaat aanspreken, vooral om er zelf mee aan de slag te
gaan. Ook de autoluwe dijk is een fantastisch plan
2e Horizon. De missie van team 3 spreekt mij aan; van wijk achter de dijk naar wijk
in de Uiterwaard. De natuur binnen halen in de wijk. Het IJsselhuis, een sociaal wijkhart, een
wijkbedrijf, een informatiepunt voor het Rivierklimaatpark zou heel waardevol kunnen zijn
voor de Mosterdhof. Ik mis in dit plan goede ideeën, hoe om te gaan met de verrommeling
van de woningen, hofjes en groen.
2e Team 3. Een ambitieus plan, maar wel een plan waarbij is geluisterd naar de
bewoners. Verduurzaming en leefbaarheid staan bovenaan. Pluspunten vind ik hier de
vergroening van de wijk door groene parkeerplaatsen en daktuinen, het Dijkpaviljoen
waarbij zowel Westervoort als de wijk op de kaart worden gezet en verbinding wordt gemaakt
met de uiterwaarden. Wellicht als er meer concreet was ingegaan op de inrichting en de
verduurzaming van de huizen was dit plan gestegen naar plek 1.
2e Plan Horizon ziet er heel mooi en vernieuwend uit, maar wat mij betreft nét een
brug té ver. Juist met jonge kinderen (op komst) in de wijk vind ik vele wadi’s best een enge
gedachte. En betrokkenheid van bewoners groeit wel en ik hoop ook dat dit doorgroeit,
maar we hebben ook weer niet zoveel bewoners als een stadsdeel en kan me haast niet
voorstellen dat we vlot genoeg zoveel inzet en betrokkenheid oogsten dat er echt bedrijfjes
ontstaan van(uit) de wijk voor de wijk. En dit plan is vooral heel mooi als het op vele punten
gerealiseerd kan worden, maar blijft het ook overeind als er (veel) elementen niét worden
uitgevoerd. En mocht het tijdschrift bedoeld zijn ter inspiratie, maar de bedoeling eigenlijk
zijn om het plan nog te gaan maken, vind ik dat we wel erg lang blijven hangen in het
plannen maken, want we zijn als wijk natuurlijk al een poos onderweg. Aan zich het idee
van iets van een buurthuis of ontmoetingsplek hebben in de wijk spreekt mij wel erg aan en
miste ik in de andere plannen.
2e Horizon 60 jaar Mosterdhof
3e Team 3
3e Horizon- leuk idee- terugkijken, maar het plan drijft op het verdwijnen van heel
veel auto’s. Veel water in de wijk. Niet echt kindvriendelijk. Dat zie ik niet gebeuren. Bouwen
aan de dijk- buurthuis- niet realistisch- had dan wat bedacht met Zalencentrum Wieleman
om de hoek.
3e 3
3e De presentatie van team 3 ziet er natuurlijk prachtig uit. Ze geven ook aan veel
bij de bewoners te leggen. Daarbij vraag ik me af, gezien de huidige gang van zaken, of ze de
bereidheid om echt mee te doen goed inschatten. Ook voor een aantal andere ideeën is mi
de wijk te klein, zoals bv het wijkklussenbedrijf. Dat werkt waarschijnlijk goed in bepaalde
wijken in de stad, maar in de Mosterdhof verwacht ik daar niet zoveel van. Het IJsselhuis
lijkt me ook wat te groots. Er zijn al veel plekken voor ontmoeting in het dorp, op dit moment
speelt daar al het probleem van dubbele- overlappende activiteiten. Er lijkt wel behoefte aan
een ontmoetingsplek voor de wijk, maar het lijkt me wel goed dit op de juiste schaalgrootte
te benaderen. Mijn hoofdgevoel bij dit plan en team is dat er eerst weer veel gepraat gaat
worden terwijl de wijk nu aan concrete stappen toe is.
3e Team 3. Een groen plan, maar wel erg veel groen. Gaat ten koste van licht en
openheid.
3e Team 3

https://panoramalokaal.nl/mosterdhof
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