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Voorwoord

Inhoudsopgave

Haarlem is er trots op geselecteerd te zijn voor Panorama Lokaal en het heeft ons ook iets
extra’s gebracht voor Schalkwijk. Het heeft ons geholpen om met een nieuwe blik naar die
wijk te kijken. Er gaat de komende jaren veel veranderen in het gebied, met name rond de
Europaweg; Schalkwijk begint aan haar tweede jeugd!
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Vooraf
PANORAMA LOKAAL
Op 9 december 2019 schreef de gemeente Haarlem de prijsvraag Panorama Haarlem
Schalkwijk 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 HAARLEM SCHALKWIJK
De gemeente Haarlem schreef de prijsvraag voor de locatie Schalkwijk uit in samenwerking
met Pré Wonen en Wijkraad Molenwijk. De Stadsarchitect van Haarlem, maatschappelijke
organisaties, bewoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij de ateliersessies.
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 247819.

Haarlem
Schalkwijk

Het verloop van de procedure is opgenomen in bijlage 1.

04

05

1. Doelstellingen en opgave

2. Jury

Met deze prijsvraag wordt beoogd om te komen tot een omgevingsplan met een programma
dat concreet kan worden uitgewerkt.

De jury van de prijsvraag bestond uit:
⌂ Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
⌂ Floor Roduner, Wethouder van Haarlem
⌂ Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van Haarlem
⌂ Anke Huntjens, Bestuurder Pré Wonen
⌂ Okrah Donkor, BC Triple Threat (bewoner van de wijk)
⌂ Riet Ooms, Wijkraad Molenwijk (bewoner van de wijk)
⌂ Secretaris: Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (secretaris)

De kern van de opgave is de herinrichting en programmering van de openbare ruimte
om zo een eigen identiteit en nieuw perspectief voor het stadsdeel te bieden. Hoe kan
gerichte differentiatie van de openbare ruimte helpen deze geschikt te maken voor
ontmoetingsplekken en voorzieningen? Hoe kunnen daarmee kansen worden geboden aan
bewoners en gebruikers? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de blauwgroene
zoom rondom Schalkwijk en het
slim combineren van opgaven zoals de energietransitie, de voorgenomen verdichting en
recreatie.
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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 20 aanmeldingen die werden ontvangen zijn toegelaten tot
de voorselectie. Uit deze aanmeldingen zijn drie teams geselecteerd voor deelname aan het
ontwerpatelier.

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.

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:
⌂ Laura Bakema, contactpersoon voor de prijsvraag namens gemeente Haarlem
⌂ Lena Knappers, 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 Berrie van Elderen
Het team maakt een sterke indruk op alle schaalniveaus en bevat onder meer expertise
op het gebied van verkeer en water en landschapsarchitectuur. De referentieprojecten zijn
goed gekozen. De brede opvatting van de wijk en ideeën over de bewoners als katalysator
intrigeren. De openbare ruimte en bewoners worden sterk betrokken. Uit het voorstel spreekt
een belofte die aanspreekt en verwachtingen wekt over een gestructureerde benadering van
de opgave.

Team 005 VMX
Dit team heeft ervaring met het maken van goede, bijzondere analyses. De jury is benieuwd
wat dit voor Schalkwijk zal opleveren. De referentieprojecten zijn, hoewel soms wat abstract,
goed gekozen en overtuigend. Er is aandacht voor werken in de wijk en voor de vraag naar
laagdrempelige plekken voor ontmoeting waardoor onderlinge solidariteit kan worden
vergroot. Hoewel de aandacht voor bewoners minder expliciet is verwoord, zijn overtuigende
ervaringen opgedaan met projecten waarbij inclusiviteit een belangrijke rol speelt. De jury
raadt versterking van landschappelijke expertise aan.

Team 009 AP+E
Een jong en internationaal team dat veel ervaring heeft met de programmering van publieke
ruimtes. De relatie met de digitale wereld van Waag intrigeert en maakt nieuwsgiering
naar een andere manier van onderzoek in Schalkwijk. De referenties zijn mooi en passend;
de speelplekken in Den Haag en Amsterdam-Noord werken in de praktijk ook goed. De
uitspraken over participatie zijn sterk en gemotiveerd vanuit mensen en verbindingen.
De aanmelding maakt een vrije en optimistische indruk. De jury raadt versterking van
landschappelijke expertise aan.
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4. Beoordeling van de ontwerpen
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 per abuis hetzelfde bestand in als zowel toelichting en samenvatting. Aan
deze inzender is gevraagd om dit conform de reglementaire mogelijkheid die hiertoe wordt
geboden, de juiste bestanden in te zenden. Dit is binnen de hiertoe gestelde termijn gebeurd.
Eén team heeft voor de tweede ronde een ander teamlid aangewezen als
hoofdverantwoordelijke voor de inzending. Dit is toegestaan, mits deze persoon is
ingeschreven in het Nederlands Architectenregister. Aan deze voorwaarde is voldaan.
Eén team heeft het team in de tweede ronde uitgebreid, en één lid van een team is uit dienst
getreden bij een bedrijf, maar blijft deel uitmaken van het team. Ook deze aanpassingen zijn
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 3 september in Het Patronaat en werd vooraf
gegaan door een openbare presentatie van de plannen, waarbij de teams een aantal vragen
van de jury en andere aanwezigen beantwoordden.
De besloten jurybeoordeling werd bijgewoond door:
⌂ De jury en haar secretaris
⌂ Lena Knappers, contactpersoon namens het projectteam CRa

ALGEMEEN
De jury is blij verrast door de inzendingen en het niveau daarvan. Hoewel de coronacrisis
halverwege het ontwerptraject het betrekken van bewoners bemoeilijkte, hebben de teams
dat toch inventief gedaan. Daarvoor verdienen zij alle complimenten.
Alle teams zijn uitgegaan van de kwaliteiten van de wijk. Uit de plannen spreekt het
belangrijke besef dat de idealistisch ontwikkelde wijk goede tijden heeft gekend en het niet
alleen om woningen gaat, maar om behoud van de setting.
De opgave was nadrukkelijk gericht op de groene zoom en het buitengebied. Doordat snel is
ingezoomd op Molenwijk Noord zijn er kansen gemist op het grotere schaalniveau.
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WADDENBUURT COMMONS

SCHALKWIJK VERBINDT

Team AP+E: Jeffrey Bolhuis, Laurence Lord (AE+P), Daryl Mulvihill (DMAU), Socrates Schouten (de WAAG)

Team Berrie van Elderen: Berrie van Elderen, Remco Rolvink (VE-R), Pepijn van Voorst (Vast
Architecten), Tonny Bosch (Move Mobility), Wilrik Kok (Field Factors)

Het team gaat uit van het omzetten van dreiging van sloop in kansen voor de buurt.
Het leidend principe voor het plan is gevonden in permacultuur: het ontwerpen van een
leefomgeving waardoor duurzaam sociaal en ecologisch kapitaal kan worden opgebouwd.
Voor het opwaarderen van de wijk wordt uitgegaan van wat aanwezig is. Er is gezocht
naar kansen in groen, sociale structuur, openbare ruimte, hergebruik, ondernemerschap
en de lage WOZ-waarde. Dit laatste biedt mogelijkheden voor alternatieve vormen van
ontwikkeling.
De kansen zijn uitgewerkt in een aantal interventies in de Waddenbuurt. Er zijn verschillende
scenario’s onderzocht met betrekking tot hergebruik versus sloop/nieuwbouw en stellen
voor om de groene zoom de wijk in te trekken. Een van de scenario’s is het strategisch slopen
van een aantal blokken aan de Waddenstraat, waarbij sociale structuren worden behouden.
De aanpak is gericht op het gefaseerd opknippen van de afzonderlijke blokken, waardoor
opgedane ervaringen kunnen worden benut voor een volgende ingreep. Daarom is niet
voorzien in een eindbeeld. In plaats van nieuwe gevels wordt gedacht aan een constructie
voor de bestaande gevels, waardoor de gebouwen een ander aanzien krijgen. Ook voor de
plint van de gebouwen is veel aandacht.
De ruimte die vrijkomt door sloop biedt mogelijkheden voor transformatie, zoals
verschillende woningtypologieën en een nieuwe publieke ruimte, die wordt verbonden met
de groene zoom. Gesteld wordt dat openbare ruimte niet alleen buiten is. De Waddenschool
kan fungeren als verbindende factor in de wijk. In een van de gebouwen aan het plein kan
een Commons College worden gemaakt, een huiskamer voor zowel de buurt als de wijk,
waar leren en maken verbonden wordt. Het Commons College wordt ondersteund door een
digitaal platform. Daarbij kan het alternatieve internet ‘public stack’, dat wordt ontwikkeld
vanuit publieke waarden, worden ingezet. De Waddenbuurt wordt gezien als een testcase; de
voorstellen kunnen worden opgeschaald voor heel Schalkwijk.

Dit plan is geconcentreerd op Schalkwijk als geheel, op Molenwijk in het bijzonder en
vervolgens op mogelijke interventies. Uitgangspunt is verfijning van de stedenbouwkundige
korrelgrootte, op de schaal van de mens en niet op die van de auto. Dit wordt vertaald
in integrale gebiedsontwikkeling die samenhang in de wijk moet brengen. Voorgesteld
wordt om de hoofdstructuur van autowegen die nu door Schalkwijk loopt, om de wijk heen
te leggen. Daarbinnen is voorzien in een fijnmazig infrastructureel netwerk. Fietsers en
voetgangers krijgen prioriteit en er is meer ruimte voor openbaar vervoer.
Voor het afbouwen van de overmatige wegenstructuur voor auto’s wordt een knip gemaakt
in de Europaweg, waardoor ruimte voor verdichting en voor nieuwe adressen aan de straat
ontstaat. Door koppeling van de huidige, onbestemde groene ruimten aan voordeuren kan
identiteit aan het groen worden verschaft. De afgewaardeerde Europaweg loopt door een
nieuw park. In het plan is rekening gehouden met lopende projecten van de gemeente.
De ideeën voor Schalkwijk worden concreet gemaakt op de locatie in Molenwijk Noord. Het
wegennet wordt herzien door opheffing van overbodige wegen en aanleg van wegen die
worden gemist. Een belangrijk uitgangspunt is het idee om eerst woningen bij te bouwen
en pas daarna te slopen of transformeren. Bestaande gebouwen aan de Waddenstraat
worden getransformeerd naar open bouwblokken met verschillende woontypologieën, met
daarbinnen parkeerplekken en groene collectieve ruimtes. Zo ontstaat een kleinschaliger
mix zonder achterkant situaties. Op strategische plekken in de wijk komen overdekte
parkeervelden; volledig ondergronds parkeren is niet betaalbaar. Wateropvang vindt plaats
binnen wijk en energievoorziening wordt collectief opgelost met ondergrondse accu’s.
Het appartementengebouw bij de rotonde van de Europaweg wordt in afstemming met
bewoners getransformeerd naar een buurtfunctie. Deze eerste interventie geeft een nieuwe
betekenis aan de Europaweg en laat zien dat de wijk nu echt gaat veranderen.

De jury vindt dat het plan zorgvuldig is uitgewerkt en op mooie, gestructureerde manier
gepresenteerd. De benadering vanuit de wijk en het principe om voort te bouwen op
wat er is, is sterk en biedt een toegevoegde waarde. Juist dit plan vindt de bestaande
stedenbouwkundige structuur zeer waardevol en is zich bewust van het feit dat niet alleen
een interventie op het vlak van woningbouw wordt gevraagd (woningen voldoen niet meer),
maar ook op het gebied van de openbare ruimte. Het opvatten van problemen als kansen
inspireert. Het team herkent de bestaande kwaliteiten van de Waddenbuurt en heeft ook
goed gekeken naar initiatieven die er zijn in de wijk.
De jury is gecharmeerd van het hergebruik van bouwblokken zoals dat wordt voorgesteld.
Daarvoor zijn mogelijkheden, echter het behoud van acht van de elf flats vereist overleg
over de haalbaarheid. Hiernaast is er niet alleen behoefte aan hoogbouw, maar juist ook
aan grotere diversiteit van woonmilieus. De jury vindt het dan ook verstandig dat meerdere
scenario’s zijn aangereikt. Er is veel waardering voor de slimme manier waarop is nagedacht
over flexibiliteit.
Dat bewoners kunnen doorgroeien in de wijk en er een wooncarrière kunnen maken noemt
de jury essentieel, ook met het oog op het behoud van rolmodellen en kennis in de wijk.
Het idee om bergingen te bestemmen als werkruimten zal de beleving van op straatniveau
veranderen en naar verwachting meer reuring in de wijk brengen; het idee is ook bruikbaar
op de schaal van heel Schalkwijk. De voostellen voor een nieuw hart voor de wijk en het idee
voor een Commons College worden goed ontvangen, evenals het betrekken van de digitale
wereld op basis van publieke waarden in samenwerking met Waag. De jury spreekt van een
sterk plan dat een compleet antwoord geeft op de opgave en bovendien opschaalbaar is.

De jury vindt dat het team prachtig werk heeft geleverd. Er is sprake is van een zeer
professioneel plan, dat getuigt van zowel grote deskundigheid als zelfbewustzijn. Het team
heeft sterk ‘out of the box’ gedacht en er is veel waardering voor het lef dat wordt getoond.
Dit team doet als enige voorstellen op alle schaalniveaus. Er is gekeken naar zowel
mobiliteit, groen als OV-knooppunten, en er wordt veel ruimte gemaakt voor verdichting. Niet
slopen maar bouwen is een sterke opvatting. Ook is er waardering voor het idee om centraal
in de wijk een open sporthal te maken.
Een nieuwe infrastructuur, waarbij een knip in de Europaweg wordt gemaakt is een mooie
vondst. Het afsluiten van de weg biedt bovendien extra ruimte om te bouwen. Echter,
de Europaweg is enkele jaren geleden aangepast en hiernaast biedt het plan een reeks
andere kostbare ingrepen. Hoewel het team mogelijkheden ziet in de opbrengstpotentie
van verdichting heeft de jury grote twijfel over de betaalbaarheid. Het streven naar een
structurele ingreep die wezenlijke oplossingen biedt is duidelijk, echter de jury vraagt zich af
of minder radicale ingrepen mogelijk zijn om een nieuwe publieke ruimte te creëren. Hoewel
het plan sterk tot de verbeelding spreekt blijft aandacht voor dialoog en flexibiliteit achter.
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5. Het resultaat van de prijsvraag
HET WIJKPLATFORM

WINNAAR VAN DE PRIJSVRAAG

Team VMX: Maarten Kempenaar, Gianna Bottema, Don Murphy (VMX Architects), Arna Mackic, Lorien
Beijaert (Studio LA), Jan Konings, Hyun Vin Kaspers (Jan Konings)

De jury wijst het plan WADDENBUURT COMMONS van het team AP+E unaniem aan als winnaar
van de prijsvraag.

Dit team heeft inspiratie gevonden in het gedachtegoed van het internationale platform
CIAM, dat een toekomst zag in geplande steden waarin de functies wonen, werken, recreatie
en verkeer gescheiden zijn. Voor het team speelde ook mee dat de opgave is gesteld door
een brede coalitie, die gezamenlijk denkt vanuit vormgeving. Deze beide uitgangspunten
resulteerden in een voorstel waarin de modernistische CIAM-principes zijn vergeleken met
Schalkwijk, en waarin een hedendaags wijkplatform wordt voorgesteld. Dit platform stelt een
agenda op voor de implementatie van alternatieve oplossingen vanuit bestaande ruimtelijke
en sociale kwaliteiten van de wijk.
Voor het thema wonen wordt heroverweging van sloopplannen aan de Waddenstraat
voorgesteld, ten gunste van experimentele woonvormen in de bestaande context. Grotere
betrokkenheid van bewoners wordt gegenereerd door nieuw sociaal eigenaarschap, waarvoor
gedacht wordt aan instrumenten zoals community land trust en coöperaties. Voorzien is
in transformatie van de openbare ruimte en nieuwe woningtypologieën. Het thema werken
resulteert in nieuwe werkplekken nabij de woningen door plinten te openen; garageboxen
bieden ruimte aan ondernemers. De auto gaat de wijk uit, parkeren gaat naar de randen.
Het thema recreatie is vertaald in herinrichting van de openbare ruimte, waarbij iedereen
een eigen tuin in collectief eigendom krijgt. Dat lost tegelijk het probleem van onbetaalbaar
beheer van de overmaat aan openbare ruimte op. Het verkeer tenslotte, vraagt om continue
ontwikkeling van infrastructuur.
Molenwijk Noord kent een aantal sleutelfiguren en ankerpunten zoals basisschool, wijkraad
en buurtcentrum; zij kunnen een belangrijke rol spelen in het sociale leven van de wijk. Het
team wil een route maken die de ankerpunten met elkaar verbindt en zichtbaar maakt.
Het team komt tot een eigentijdse oplossing vanuit de vier functies die door de CIAM zijn
onderscheiden. Dat roept de vraag op of en hoe nieuwe dogmatiek kan worden voorkomen.
Afgezien hiervan vindt de jury is de filosofie achter het plan een mooie filosofie, waarmee
hoog wordt ingezet. Ook de analyse van wat er speelt in Schalkwijk is scherp.
Hoewel de jury de filosofische ideeën inspirerend vindt, roept het plan de vraag op
in hoeverre het eigen idealistisme aansluit bij de grote veranderingen die in een
gecompliceerde wijk als Schalkwijk worden verwacht. Waar uitwerking van ideeën concreet
kan landen in de wijk wordt niet aangetoond. Ook wordt niet duidelijk hoe het regionale
schaalniveau dat in de schema’s wordt getoond, zich verhoudt tot voorstellen op schaal
van Molenwijk Noord, en hoe Molenwijk Noord wordt verbonden met de groene zoom. De
eindbeelden van hoe Molenwijk Noord er in de toekomst uit kan zien roept de vraag op naar
flexibiliteit. Aandacht voor bouwen en vastgoed blijft achter. De beleggen van eigenaarschap
in de buurt is een interessante gedachte.
Over het geheel genomen vindt de jury dat het team intellectueel boven zichzelf uitstijgt. Er
is sprake van interessante ideeën, echter concretisering wordt gemist. Dat maakt het lastig
om een beeld te krijgen van wat dit plan op korte termijn voor bewoners kan betekenen.
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6. Vervolg

Bijlage 1

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 commitment met het oog op realisatie van het idee in de betreffende wijk, in
nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders.

VERLOOP VAN DE PRIJSVRAAG
In verband met de conoracrisis is de planning aangepast zoals hieronder vermeld:
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
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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
3 maart
7 april
3 juni
24 juni
14 juli
15 juli
3 september
24 september
25/26 september
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Bijlage 2
AANMELDINGEN VOORSELECTIE
team 001
Berrie van Elderen, VE-R, landschapsarchitect, gebiedsontwikkeling vanuit de openbare
ruimte
Remco Rolvink, VE-R, stedebouwer, gebiedsontwikkeling programmatisch
Pepijn van Voorst, Vast architecten, architect, ontwerp stedenbouwkundige en
architectonische project
Tonny Bosch, Move Mobility, mobiliteitsplanning, langzaam verkeer en OV
Wilrik Kok, Field Factors, ontwerp circulaire watersystemen
team 002
Arzu Ayikgezmez, Vitibuck, ontwerper
Jaap Klein, Witteveen + Bos, civiel ingenieur
Bart van Veenendaal, Stebru, adviseur wonen
Sander Hazevoet, Vitibuck, ontwerper
team 003
Piet Tuin, Architectenbureau Acanthus, Architect
Winnifred Loke, leef RUITME ontwerp & advies, Interieurontwerper, adviseur
Aad Melgerd, Duurzaam aan de Zaan B.V., Installatie-adviseur
Frénk van der Linden, Duurzaamheidsambassadeur, journalist, gespreksleider
Klaas-Jan Wardenaar, SMARTLAND landscape architects, senior landscape architect
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
Hyun Vin Kaspers, VMX Architects, Researcher
Maarten Kempenaar, VMX Architects
Lorien Beijaert, Studio LA
Arna Mackic, Studio LA
Jan Konings, Ontwerper
team 006
Maarten Filius, Apto Architects, Partner architect
Mark Halbmeijer, Apto Architects, Partner architect
Jim Teunizen, Alba Concepts, Eigenaar
Albert Gast, Think + Do, Eigenaar
Marco Sodderland, Motivaction, Senior research consultant
team 007
Merijn van Loon, CroonenBuro5, Projectleider/stedenbouwkundige
Vincent Smeets, CroonenBuro5, Landschapsontwerper
Job Drenth, Antea Group, Verkeerskundige
Jeffrey Peereboom, Antea Group, Ecoloog
Benno Steentjes, Antea Group, Specialist beheer, water en klimaat
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team 008
Alexander Gaydadjiev, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., Architect & Stedelijk
ontwerper
Marrit Terpstra, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., Stedenbouwkundige
Max Suijkerbuijk, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., Stedenbouwkundige
team 009
Jeffrey Bolhuis, AP+E, Architect
Laurence Lord, AP+E, Architect
Daryl Mulvihill, DMAU, Architect / Stedenbouwkundige
Socrates Schouten, Waag, Onderzoeker / Lab Lead
team 010
Nazar Gresko, PROSO, co-founder, urban designer
José Ramón Vives, MADAM Architecture, co-founder, architect
Laura Riaño López, MADAM Architecture, co-founder, architect
Dasha Tsapenko, PROSO, co-founder, art director
Diogo Rinaldi, researcher & educator
Marco Federico Cagnoni, ecologist & designer
Xue Guangjie, Hexia Architects, Founder & Principal Partner, architect
Oleg Asoiev, META Architects, architect
Mark Kanters, NL Architects, urban ecologist
team 011
Alexander Herrebout, OTO landscape architecture, landschapsarchitect
Ard Hoksbergen, Studio Ard Hoksbergen, architect
Caro Niestijl, Servicewise, Specialist omgevingsproces
team 012
Martijn van Leipsig, t Hooghelandt Technasium, Docent
Pieter van Vliet, t Hooghelandt Technasium, Docent
Marieke Bosma, t Hooghelandt Technasium, Docent
Erik van Oort, t Hooghelandt Technasium, Docent
team 013
Nynke Jelles, Nynke Jelles Stedenbouwkundig Ontwerp, ontwerper/eigenaar/oprichter
Arjan Karssen, Bureau Arjan Karssen, ontwerper/eigenaar/oprichter
Antje Ehrenburg, Antje-Ehrenburg Ecologisch onderzoek, advies en educatie, ecoloog/
eigenaar/oprichter
Daan Butterman, Universiteit van Amsterdam, student Sociale Geografie
team 014
Vivian Scheepers, Arup, Stedelijk ontwerper-ontwerp manager
Timothy Duin, Arup, Stedenbouwkundige
Alex Neves, De Plekkenmakers, Stedenbouwkundige
Michel Kolenbrander, De plekkenmakers, Conceptmaker
Kevin Vervuurt, Arup, Energie - klimaat consultant
Martin van Oosten, Arup, Adviseur mobiliteit
Thomas Paul, Arup, stedenbouwkundige en GIS specialist
Juliette Krantz, Arup, verkeerskundige
Cigdem Demirel, Consultant Energy and Circulaire economie
Bart Dekkers, Planoloog
team 015
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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 016
Ivar van der Zwan, Workshop architecten, architect/partner
Renee Scheepers, Scheepers&Renee, design researcher
Hannah Schubert, Bureau B + B Stedebouw en Landschapsarchitectuur, landschapsarchitect
Peter Mensinga, Aardlab, climate and sustainability designer and strategist
Michiel Schipper, Heijmans Vastgoed, ontwikkelaar
Milad Pallesh, Workshop architecten, architect/partner
Stijn Tholhuijsen, Heijmans Vastgoed, ontwikkelaar
team 017
Tom Bosschaert, Except Integrated Sustainability, Stedenbouwkundige
Emma Westerduin, Except Integrated Sustainability, Architect
Jacob Verhaart, Except Integrated Sustainability, Industrieel ecoloog
Dian Kroes, Squarewise, Duurzaamheidsadviseur
Nadine Troost, Squarewise, Strategische visievorming
Johannes Regelink, Squarewise, Procesbegeleider
team 018
Tom Hulsman, Studio TMOJ, Oprichter
Danny Edwards, Edwards Stadsontwerp, Oprichter
Eric van Doorn, Studio ECO, Oprichter/ontwerper/uitvoerder
Oscar Vos, KRFT, Partner/oprichter
Tom Schreuder, KRFT, Architect
Jan Maarten van Hemert, Stedenbouwkundige
Gabriel Lester, Polylester, Oprichter/Kunstenaar
team 019
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

Bijlage 3
ONTWERPFASE
Ateliersessie #1, 3 maart 2020
"Een stralende dag aan de Molenplas in Schalkwijk. De kwaliteit van de groene zoom is direct
voor iedereen duidelijk. Na korte pitches van de coalitie & teams gaat het gezelschap snel
op pad door de Molenwijk. De teams geven aan dat ze graag een plek in de wijk willen om
kwartier te maken en zo contact te leggen met bewoners. Dezelfde dag nog wordt geregeld
dat ze van een leegstaande garagebox tijdelijk hun werkplek kunnen maken. De wandeling
brengt de aanwezigen vanaf de Molenplas dwars door Molenwijk, waar ze een toelichting
krijgen van de corporatie over de voorgenomen sloop van 11 blokken portiekflats met in
totaal 264 woningen. De weg wordt vervolgd naar de Schouwbroekerplas, een door vervuiling
ongebruikte plas, een doorn in het oog van zowel bewoners als gemeente. De teams krijgen
een toelichting van lokale initiatiefnemers op hun plannen om hier nieuw leven in te blazen
met o.a. waterwoningen en een recreatiestrand. Langs de Zuidschalkwijkerweg vervolgt de
route zich de groene zoom, waar nog een beperkt aantal boeren actief zijn. Een ervan is de
familie Van de Nes, die door de tijd heen heeft meegemaakt dat er plannen waren om in de
groene zoom ofwel woningen te bouwen of de weilanden om te vormen door natte natuur.
Nu voelt zij zich juist beschermd door de wijk, waar mensen wonen die graag koeien in
de groene zoom zien staan. Na lunch bij restaurant De Molenplas brengen de teams in
de middag nog een bezoek aan basisschooldirectrice van De Wadden, wijkcentrum De
Ringvaart en het winkelcentrum. Voor de teams was de dag een eerste geslaagde duik in de
wereld van dit bijzondere stadsdeel in beweging!"
(Projectteam)

Ateliersessie #2, 24 juni 2020
"Voor de tweede ateliersessie van Panorama Schalkwijk was vanwege coronamaatregelen
maar ruimte voor een beperkt aantal aanwezigen. Vertegenwoordigers van de
gemeente, wooncorporatie Pre Wonen, de wijkraad Molenwijk, een aantal bewoners, de
Rijksbouwmeester en de drie ontwerpteams kwamen bijeen in Sociëteit Vereeniging in
het centrum van Haarlem. De overige genodigden konden meekijken via een livestream
en reageren via de chat. Projectleider Ronald Camstra leidde de bijeenkomst en
gebiedsmanager Laura Bakema beheerde de chat. De verschillende teams presenteerden
ieder in een half uur hun ontwerpvoorstellen voor Schalwijk, Molenwijk en de Waddenstraat.
Na iedere presentatie was er de mogelijkheid om te reageren en vragen te stellen. De
Rijksbouwmeester en de stadsarchitect sloten de bijeenkomst af door te reflecteren op de
plannen en alvast vooruit te blikken."
(Projectteam)

team 020
Eva Stache, Stache Architect bna, directeur eigenaar
Albert Groothuizen, Groothuizen advies, directeur eigenaar
Jouke van de Werf, Bureau op het Plein, directeur eigenaar
Els Bakker, Bureau op het Plein, directeur eigenaar
Mark Koning, Koning Architect BNA, directeur eigenaar
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https://panoramalokaal.nl/schalkwijk
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