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De jury wist niet helemaal wat ze kon verwachten wat betreft de inzendingen voor 
de NRP Masterprijs 2020. In hoeverre zouden de studenten beperkt zijn in de 
mogelijkheden van hun afstuderen door de maatregelen als gevolg van Covid-19? Was 
de begeleiding via videocalls voldoende om ze aan de gang te houden en hadden ze 
niet afspraken in de praktijk nodig om het afstuderen tot een goed einde te brengen? 
De jury is dan ook blij verrast om een recordaantal van 23 inzendingen te hebben 
ontvangen. Sinds 2015 zien we een gestage groei in het aantal inzendingen. Van de 22 
geldige inzendingen zijn er maar liefst 19 van de TU Delft. De andere inzendingen zijn 
van de Design Academy Eindhoven, Academie van Bouwkunst Maastricht, TU/e en 
MUAD. Volgend jaar zal de organisatie nog meer aandacht besteden aan een bredere 
bekendheid van de NRP Masterprijs bij andere onderwijsinstellingen. Het grote aantal 
inzendingen heeft vooral te maken met het feit dat veel studenten afstuderen op het 
vlak van renoveren en transformeren en dat doet ons deugd. 

DE INGEZONDEN PLANNEN
Bij de inzendingen is te merken dat de opleidingen werken met afstudeerstudio’s. 
De TU Delft richting Heritage & Architecture heeft een afstudeerstudio binnen het 
onderzoeksproject KaDEr dat in opdracht van de Provincie Gelderland (2017-2021) 
wordt uitgevoerd. De focus was daarbij gelegd op Winterswijk in de Achterhoek, een 
krimpgebied. Een vijftal studenten heeft zich gestort op de analyse van de neogotische 
Jacobuskerk in het centrum. Een tweetal studenten is vervolgens doorgegaan op 
het maken van een ontwerp voor de herbestemming van de kerk en hebben hun 
masterscripties ingediend. Twee andere studenten hebben een hele andere opgave 
opgepakt in Winterswijk: het bedrijventerrein tegen het centrum aan en in het bijzonder 
het bestaande textielbedrijf. Goed om te zien dat er veel verder wordt gekeken dan 
alleen het gebouw. De ambities zijn dan ook niet gering. Is het mogelijk met de 
transformatie een nieuwe identiteit voor Winterswijk neer te zetten?

De opgave in Parkstad, waar de IBA (Internationale Bau Ausstellung) wordt 
georganiseerd, trekt net als vorig jaar de belangstelling van studenten. Hier is de opgave 
dit krimpgebied te revitaliseren, bijna 60 jaar na het sluiten van de mijnen. De insteek 
die hier door drie studenten is gekozen, is er een waarbij aansluiting wordt gezocht met 
de natuur. Een herinrichting van de zweefclub, een nieuwe vorm van landbouw met 
voedselbeleving of een ontwerp van een park met installaties om de verontreinigingen uit 
het verleden in nieuwe energie-, water- en materiaalstromen om te zetten.

De afstudeerscripties beperken zich niet tot ons eigen land. Ons koloniale verleden, nu 
zo vaak onderwerp van gesprek door discussies over Zwarte Piet, de Gouden Koets en 
Black Lives Matter, raakt ook de studenten. Twee scripties gaan over het bovenwindse 
eiland St. Maarten en twee over Semarang, Indonesië. Duidelijk is dat om op dergelijke 
locaties te verduurzamen veel verder terug moet worden gekeken dan de periode 
van koloniale overheersing. Want de oorspronkelijke bouwtechnieken en -materialen 
zijn veel duurzamer dan de later geïntroduceerde bouwwijzen met beton en staal. 
Ecotoerisme en ecosystemen zijn in St. Maarten ingezet voor een duurzame toekomst. 

 
JURYRAPPORT 
NRP MASTERPRIJS 2020

Stichting NRP heeft in 2015 een prijsvraag in het leven geroepen om jong talent op het 
gebied van renovatie en transformatie te belonen en in de schijnwerpers te zetten.  
De NRP Masterprijs wordt toegekend aan relevante en vernieuwende afstudeerscripties 
of ontwerpen op het gebied van renovatie en/of transformatie. De afgelopen vijf jaar 
hebben interessante inzendingen en inspirerende winnaars opgeleverd en dat geldt ook 
zeker voor de zesde editie met een record aantal inzendingen. 

REFLECTIE
We kijken met elkaar terug op een bijzonder jaar. Tot maart 2020 was het business 
as usual en plotseling kwam de wereld volledig tot stilstand op een wijze die wij nooit 
voor mogelijk hadden gehouden. De pandemie raakt iedereen in zijn doen en laten 
en heeft verregaande sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen in binnen- en 
buitenland. Voor de bouwsector gaat deze crisis nu nog niet zo diep als ten tijde van 
de vastgoedcrisis van ruim tien jaar geleden, gelukkig maar. Met enkele aanpassingen 
kunnen de bouwprojecten in uitvoering toch door gaan. Leveringen van materialen 
zijn vertraagd, maar we kunnen nog vooruit. Projecten in initiatieffase ervaren wel wat 
opstartproblemen omdat een videoconference nu eenmaal minder geschikt is voor het 
werk in die fase. De vraag naar woningen is nog onverminderd groot en deze pandemie 
zal ertoe bijdragen dat nog meer winkel- en kantoorvastgoed voor transformatie in 
aanmerking komt. Corona heeft nog iets veroorzaakt: een hernieuwde aandacht voor 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord: klimaatadaptie, biodiversiteit, circulaire 
economie en niet te vergeten sociale duurzaamheid. Dat zien we ook terug in de 
inzendingen voor de NRP Masterprijs. 

Auteur Erna van Holland
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In Semarang was er wederom een afstudeerstudio, Shared Heritage Lab. Hier is door 
twee studenten gekeken naar de transformatie van de verlaten locatie van de NV 
Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, een agrarisch handelskantoor. Een grote 
inzet van natuurlijke materialen, in combinatie met nieuwe technieken, levert kansrijke 
voorstellen op voor deze locatie. 

De erfenis van kantoorgebouwen blijft voldoende studenten boeien om hier hun 
tanden in te zetten. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Second Life opdracht 
van het Atelier Rijksbouwmeester. Het Paleis van Justitie in Arnhem is ingezet voor 
een transformatie met een circulaire materialenstrategie en door een andere student 
als een energiekatalysator voor de omgeving. Het stadhuis van Brussel bleek een 
interessante opgave om zowel hedendaagse werkruimten te realiseren als om een 
ontmoetingsplek van bestuur, ambtenaren en bewoners vorm te geven. Een student 
heeft het gebouw De Knip in Sloterdijk, een betrekkelijk jong gebouw uit de jaren ’90, 
ingezet als instrument voor het vergroten van de biodiversiteit. Een andere student 
heeft gekozen voor een transformatie van het Bruggebouw Oost in Den Haag, 
ontworpen door Zwarts & Jansma. In de toekomst zou dit een logistieke en toeristische 
hub moeten worden met een belangrijke rol in het beperken van verkeersbewegingen 
ten behoeve van het transport van voedsel. En het blijkt ook nog aantrekkelijk om 
iconisch vastgoed een nieuw leven te geven, zo toont het ontwerp van de Citroën 
garage in Brussel. 

Een bijzonder project is de ontwikkeling van een tool om stucwerkelementen op 
plafonds in situ te kunnen restaureren met behulp van 3D-techniek. Zowel materiaal als 
materieel zijn uitgewerkt met het argument dat het erfgoed gerestaureerd moet worden 
in goede werkomstandigheden voor de ambachtslieden. De aandacht voor de mens 
vinden we ook terug bij het afstudeerwerk over sociale duurzaamheid in voormalige 
arbeiderswijken, hier de Prinsessenbuurt in Leiden. Hoe kan deze wijk duurzaam, 
klimaatadaptief, maar ook sociaal duurzaam worden getransformeerd? 

Het is bijzonder om te zien dat ook iets abstracts als besluitvormingsprocessen 
onderwerp kunnen zijn voor een afstudeerproject. In samenwerking met de stichting 
BOEi is onderzoek gedaan naar een tool die hulp moet bieden bij het besluitvor-
mingsproces voor het hergebruik van kerken. Gezien de snelheid waarmee kerken 
in Nederland leeg komen te staan, is de vraag naar een dergelijk instrument groot. 
Gebiedstransformaties zijn complex en langlopend. Een van de aspecten die dit nog 
complexer maakt, zijn de afspraken die marktpartijen en gemeenten maken over het 
openbaar gebied. Zou het niet interessant zijn om het aantrekkelijker te maken voor 
marktpartijen om in openbare ruimte te investeren als een deel van de waardestijging 
ook naar hen zou terugvloeien? En wat betekent dat voor de gemeente? Een student 
heeft een value capturing tool ontwikkeld om dit inzichtelijk te maken. En hoe 
kunnen we investeerders overtuigen van de waarde van een circulaire renovatie of 
transformatie? In de eerste plaats door niet alleen naar initiële investeringen te kijken, 
maar naar de levenscycluskosten. In de tweede plaats door een tool te ontwikkelen die 

inzicht geef in de totale kosten waardoor de invloed van deze ingreep zichtbaar wordt 
op de beleggingswaarde van het object. 
We kunnen niet wachten om deze tools in de praktijk te brengen, zodat goed 
onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden voor de renovatie en transformatie van 
bestaand vastgoed. 

Het is ongelofelijk hoe de studenten tot deze resultaten hebben kunnen komen onder 
de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronamaatregelen. Juist het 
afstuderen is het voorsorteren op de praktijk en hoe wrang is het als die mogelijkheden 
je zijn ontnomen. De studenten krijgen dan ook alle waardering van de jury voor het 
niveau van het werk dat ze hebben bereikt. 
 

DE PRIJSWINNAARS
Uit de 23 inzendingen zijn vijf genomineerden geselecteerd. Door het hogere aantal 
inzendingen kwam de jury bijna in de verleiding om meer genomineerden te selecteren, 
maar dat hebben we toch maar niet gedaan. Daarnaast vindt de jury het ook van 
belang om de breedte van het veld te laten terugkomen in de genomineerden. Dit jaar 
studeerden de genomineerden allemaal aan de TU Delft, maar wel bij verschillende 
afstudeerateliers. 

Voor het eerst in het bestaan van de NRP Masterprijs was de tweede bijeenkomst 
van de jury digitaal. Dus nu een computerscherm met ‘talking heads’ en virtuele 
presentaties in plaats van fysieke presentaties met de zichtbare zenuwen van de 
studenten. Dat was wennen en het is lastig de passie en de drive helemaal mee te 
krijgen. Een aantal studenten liet zich verleiden om uitgeschreven teksten te gaan 
voorlezen, tenslotte zien we nu geen spiekbriefjes. Dat kunnen ze beter niet doen.  
Ook dit jaar blijkt dat een hele goede persoonlijke presentatie van belang is bij de 
jurering. Dan kun je laten zien wat je waard bent. 

Het is niet eenvoudig om uit de zeer uiteenlopende onderwerpen prijswinnaars te 
kiezen, rekening houdend met alle criteria voor de NRP Masterprijs. En naar goed 
gebruik wordt hier door de jury goed over gediscussieerd. Het is ons wederom duidelijk 
geworden dat we de jonge generatie nodig hebben om zaken te agenderen die de 
oudere generaties niet vanzelfsprekend vinden of waar ze moeite mee hebben om deze 
bespreekbaar te maken. Net als voorgaande jaren weten we dat deze onderzoeken en 
ontwerpen een goede aanzet zijn, maar dat het zo mooi zou zijn als de handschoen 
wordt opgepakt om door te gaan op de ingeslagen wegen. We hopen dat er NRP 
partners zijn die zich daartoe geroepen voelen.
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1E PRIJS
ADITYA PARULEKAR 
TU Delft, Building Technology 

Robot Restoration

Wereldwijd en sinds de oudheid worden ornamenten gebruikt in de gebouwde 
omgeving. Ze vertellen iets over het verleden: de voorouders, de geschiedenis of  
de rijkdom van de bewoners. Helaas zijn ornamenten ook kwetsbaar. De instand- 
houding en restauratie van stucwerk ornamenten wordt bedreigd door het snel 
teruglopen van het aantal vakmensen. Daarnaast is het een fysiek zwaar beroep dat 
niet gezond is en dat je niet tot op hogere leeftijd kunt blijven uitvoeren.  
Digitale fabricage heeft de potentie hiervoor een alternatief te zijn met 3D-scanning, 
digitale reparatie en 3D-printen. Maar het herstel van stucwerk elementen moet vaak 
op locatie plaatsvinden, direct op het plafond. Het 3D printen moet dan ondersteboven 
plaatsvinden. Dit onderzoek laat zien hoe een in-situ restauratie techniek kan worden 
ontwikkeld door te focussen op drie onderwerpen, te weten: 

• Het ontwikkelen van gipsgebaseerd 3D-print materialen, die compatible zijn met 
gips plafonds en voldoen aan de eisen voor 3D-printen; 

• Het ontwerpen en maken van prototypes voor 3D-print gereedschappen met een 
spuitmond en materieel toeleveringssysteem;

• Het concept ontwikkelen voor een restauratierobotplatform waar het ontwikkelde 
materiaal kan worden gebruikt met 3D-gereedschappen voor op locatie 
restauratie van stucwerk ornamenten. De inzichten betreffende het materiaal en 
het printproces zijn geïntegreerd in fabricage software en kunnen in de praktijk 
worden gebruikt door middel van een voorgestelde plug-in en werkproces.  

8

JURY
Aditya startte zijn presentatie vanuit zijn levenslange passie voor cultureel erfgoed en 
de wil om dit te combineren met de nieuwste ontwikkelingen in de bouwtechnologie. 
Zijn onderzoek komt voort uit een maatschappelijk engagement om het fysiek zware 
werk van stukadoors te verminderen en dit te combineren met het verrijken van 
waar het bij dit ambacht echt om draait. Namelijk de kennis van de materialen, de 
geschiedenis en de wijze waarop restauratie zorgvuldig kan plaatsvinden. Door het 
vak op deze wijze te vernieuwen, kan het interessant worden voor jonge generaties en 
worden de kansen om stucwerk elementen te restaureren vergroot. Bij de discussies 
over robotisering gaat het veelal over het wegvallen van werkgelegenheid. Maar door 
het uitvoerige onderzoek van Aditya wordt duidelijk dat robotisering kansen gaat 
bieden, zowel voor de mensen als voor de projecten. De jury heeft enorme bewondering 
voor de wijze waarop alles is onderzocht: de juiste materiaalsamenstelling om goed 
op zijn kop 3D te kunnen printen, het vervoer en gebruik van het platform. Niet alleen 
de technische details zijn behandeld, zoals de wijze van aanbrengen, het uitharden, 
de stevigheid van bevestiging alsmede hoe de reparatie eruit komt te zien. Ook de 
esthetiek krijgt de aandacht. Het is een bewuste keuze dat de gelaagdheid van het 
3D-printen van dichtbij zichtbaar is en niet vanaf de vloer. Het is daarmee een eerlijke 
oplossing die bij nadere bestudering laat zien dat het een reparatie is en dat je perfectie 
niet zou moeten willen nastreven. 

Zijn presentatie maakte zijn onderzoek en ontwerp heel tastbaar en de jury ziet grote 
kansen om dit verder te brengen. Aditya antwoordt eerlijk op de vraag van jury dat het 
robotplatform nog niet gereed is om in productie te worden genomen. De TU Delft heeft 
hem gevraagd om erop door te studeren. Maar wellicht is het juist nu de tijd om het 
naar de markt, bijvoorbeeld NRP partners, te brengen.
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Traditioneel restaureren: restauratie stukadoors

Image source: Stuc: Kunst & Techniek, RCE 2010

Erfgoed

Mondiaal gebruik
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2E PRIJS
IRIS MOONS
TU Delft, Management in the Built Environment en Heritage & Architecture

Managing religious heritage, designing an  
accommodation strategy for Dutch churches

De snelheid waarmee kerken leeg komen in Nederland neemt nog altijd toe. Dat 
betekent dat er een grote maatschappelijke opgave ligt om respectvol om te gaan 
met al dat erfgoed dat op de markt komt. Cultureel erfgoed met heel verschillende 
eigenaren, waar veel mensen zich op een of andere wijze mee verbonden voelen. 
Het lijkt erop dat bij elk project het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Is er niet 
een manier om het lerend vermogen te ontwikkelen zodat goede besluiten kunnen 
worden genomen over de toekomst van deze kerkgebouwen? De behoefte aan de 
ondersteuning bij deze besluitvorming is groot. 

De vraagstelling die bij dit onderzoek centraal stond is: welke managementstappen zijn 
benodigd om gefundeerde besluiten te nemen over de toekomst van kerken en bieden 
de optimale oplossing? Het onderzoek moet opdrachtgevers, adviseurs en gemeenten 
helpen om tot een goed onderbouw besluit te komen op zowel strategisch, financieel, 
functioneel en fysiek niveau. Iris heeft hiervoor kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
verricht. Ze heeft daarvoor twee Mastertracks doorlopen om zowel het product als het 
proces bij de kop te pakken. De DAS-frame (Designing an Accomodation Strategy) is 
een combinatie van concepten die onder andere door prof. A. den Heijer zijn toegepast. 
Het frame biedt een stappenmodel dat leidt tot een selectie van gewogen alternatieven.  
Daarbij is een databank opgebouwd en een referentieboek om de opdrachtgevers 
te ondersteunen bij de besluitvorming. Vier herbestemde kerken (1800-1960) zijn 
onderzocht: Stephanuskerk Moerdijk, Clemenskerk Hilversum, Lutherse kerk Arnhem en 
Heilige Adrianuskerk Esbeek (alle in samenwerking met BOEi).

JURY
Het is geen vraag of er behoefte is aan het onderzoek van Iris, het is evident. Door 
het gebrek aan urgentie bij veel kerkelijke organisaties moeten we nu met lede ogen 
aanzien dat de staat van de leegstaande kerken zo hard achteruit gaat dat sloop dan 
vaak de enige resterende mogelijkheid is. Veel huidige, maar ook toekomstige eigenaren 
van kerken zouden er enorm bij gebaat zijn als ze goed overwogen besluiten over het 
herbestemmen kunnen nemen. Het onderzoek van Iris biedt daar zeker een handvat 
voor. De kennis van 150 kerken is ontsloten via een databank. Het referentieboek vult de 
kille data met beeldmateriaal waardoor ook leken zich een beter beeld kunnen vormen. 
Het DAS-frame biedt een goede basis voor het stappenplan. 

Waar de jury nog wel een taak ziet, is hoe deze methodiek toegankelijk kan worden 
gemaakt voor de brede groep van gebruikers die Iris voor ogen stond. Het uitgebreide 
onderzoek was voor de juryleden al zware kost om te lezen. Natuurlijk is het lastig om 
zoiets abstracts als een besluitvormingsproces in beeld te brengen. Maar dat is wel 
noodzakelijk om te zorgen dat dit instrument wordt gebruikt en dat ook anderen de 
databank mede kunnen vullen. Op de vraag of Iris een nog niet herbestemde kerk ook 
in haar onderzoek had betrokken, moest zij ontkennend antwoorden. Maar wel is ze nu 
in haar werk hier mee bezig. De jury hoopt dat de kennis die zij daarmee opdoet, wordt 
gebruikt om het tool voor een breder publiek geschikt te maken. 

12
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Brabantcultureel.nl

Brabantcultureel.nl

RD.nl

Zwolleinbeeld.nl

Nederlandskatholicism.nl

Mike Morant

THEORIE

VERSCHILLENDE VERWACHTINGEN

CONFLICTERENDE BELANGEN

HOGE ONDERHOUDSKOSTEN

HAALBAARHEID

HOE? WAT? WIE?

Bcadventistschurch.com

THEORIE
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3E PRIJS
ANANTA VANIA ISWARDHANI
TU Delft, Heritage & Architecture, Shared Heritage Lab Semarang

Cultivating Heritage, recuperating  
Dutch Colonial Architecture’s relation  
to community practice through heritage  
and socio-cultural approaches in Kota Lama 
Semarang, Indonesia. 

Het onderzoek en het ontwerp overbruggen de langblijvende afstand tussen het 
Nederlands koloniaal erfgoed, dat zowel de geschiedenis van discriminatie uit het 
verleden herbergt als het leven van elke dag in Semarang in Indonesië. Als resultaat 
van het verleden is er veel ‘gedeeld erfgoed’ in Indonesië. De vraag is hoe je nieuwe 
betekenis kunt geven aan deze cultuurhistorisch belangrijke gebouwen, rekening 
houdend met verleden, heden en toekomst. Er is nu geen enkele relatie tussen het 
cultureel koloniaal erfgoed en de lokale gemeenschap. De hedendaagse traditie is 
om monumenten uit die periode strak terug te restaureren naar wat ze waren of ze te 
slopen. Maar dat is een gemiste kans. Dit ontwerp wil daar verandering in aanbrengen 
en gebruikt erfgoed als een tool naar een duurzame sociale economie en omgeving met 
de lokale community als drijvende kracht. 

Het ontwerp betreft een transformatie van het voormalige Agricultural Trading Office 
(dat met dwangarbeid tot stand is gekomen) in een Urban Permacultuur coöperatie 
(koperasi): een menselijke leefomgeving die ecologisch duurzaam en economisch 
stabiel is. Het biedt ruimte aan activiteiten zoals opleiding, workshops, discussies en 
consultatie. De locatie is gelegen op de verlaten plek van de NV Cultuurmaatschappij 
der Vorstenlanden, in de historische omgeving van Kota Lama. Over drie lijnen hebben 
er interventies plaatsgevonden: 

• Een nieuwe laag zonder bestaande structuren te beschadigen 
• Interventie door delen op te offeren om nieuwe ruimten te creëren en voor de 

langere levensduur van het pand
• Interventies waarbij de nieuwe laag overheerst om het erfgoed in de toekomstige 

context te plaatsen en de bestaande kwaliteiten te verbeteren. 

JURY
Met het vieren van 75 jaar bevrijding is er dit jaar veel aandacht voor Nederland en haar 
koloniaal verleden in Indonesië. We zijn en blijven ons ongemakkelijk voelen bij wat daar 
is gebeurd en kunnen ons moeilijk in de bewoners ter plaatse verplaatsen. Hoe is het 
om dagelijks met de erfenis van die tijd om te gaan? Wat kun je dan vragen van dat land 
als het gaat over de instandhouding van dit erfgoed? Ananta haalde haar inspiratie uit 
een gezegde van Kudeta (2020): ‘…dat we reparaties moeten eisen voor wat verkeerd 
is gedaan en moeten voortzetten wat goed is gedaan’. Zij heeft kans gezien om door 
deze bril te kijken naar het Agricultural Trading Office. Zij heeft gedestilleerd wat goed 
en wat fout was gegaan, zowel op het gebied van constructie, bouwfysica, maar ook 
op het gebied van gebruik. Voor de oplossingen heeft ze aansluiting gevonden bij de 
krachten van het gebied: van het werken van de lokale gemeenschap dat nu nog in 
illegaliteit plaats vindt en de lokale bouwtraditie. Het sociaal-economisch effect van de 
transformatie is een integraal onderdeel van haar plan. Ze neemt de moedige stap om 
wat uit het conflictueuze verleden komt bespreekbaar te maken en reparaties voor te 
stellen. Het onderzoek is zeer uitgebreid en beperkt zich niet tot deskresearch. Ze heeft 
ons deelgenoot gemaakt van haar observaties ter plaatse en de mensen die zij daar 
heeft gesproken. Haar onderzoek is in een boekwerk vormgegeven en kan wat de jury 
betreft zo naar de drukker. Het zou mooi zijn als Ananta een manier zou kunnen vinden 
om haar methode ook toegankelijk te maken voor architecten in Nederland, want ook 
hier is er erfgoed waar we ons soms moeilijk toe verhouden.

16
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YVONNE YUEN TSZ WAI 
TU Delft, Architectural Engineering

ECO- Landscape:  
De Knip as a biodiversity instrument (Sloterdijk)

De Knip in Sloterdijk is een typisch kantoorgebouw uit de jaren ’90. De wijk wil een 
groene verbinding vormen tussen een levendige buurt voor mensen en natuur. Op dit 
moment wordt het gebouw gebruikt door de Belastingdienst. De toekomst van het 
gebouw is nog ongewis door de veranderingen in werkomgevingen, demografie en 
de omgeving. Mede door de toenemende leegstand in de directe omgeving kan er 
worden gezocht naar een oplossing voor verstedelijking met biodiversiteit. Stedelijke 
ecologie, eco landscape, is nog niet gebruikelijk bij het ontwerpen van gebouwen. Door 
onderzoek en ontwerp is een design toolbox gemaakt voor toekomstig natuurinclusief 
bouwen. Vervolgens is deze toolbox op dit gebouw toegepast. De toren is in tweeën 
gedeeld als een geconcentreerde stad met een private achterzijde en een publieke 
voorzijde. Het gebouw wordt een eco-working hub, waar de natuur zich thuis voelt en 
waar er kennis mee kan worden gemaakt doordat je er met je neus op wordt gedrukt. 
Het gebouw wordt daarmee een nieuw landmark voor de omgeving en een voorbeeld 
voor de wereld. 

JURY
Wat was de jury blij met deze inzending. Eindelijk komt natuurinclusief bouwen en 
biodiversiteit op de agenda, ook bij de renovatie en/of transformatie van gebouwen. 
Chapeau! Via de eerste stap, de verbinding van natuur en gebouw, heeft Yvonne een 
ontwerpwijze met biodiversiteit ontwikkeld. Via de tweede stap van natuur en mens 
heeft zij de eco-landscape ontwikkeld, waar een verbinding tot stand gebracht om te 
zorgen dat de mens zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor de natuur. Vervolgens 
laat zij dit door middel van haar ontwerp landen in de mens in zijn gebouwde omgeving, 
de zogenaamde eco-experience. De jury is ervan overtuigd dat dit prettige en gezonde 
werkomgevingen zal opleveren en een inspiratie zal zijn voor anderen, maar stelt wel 
vragen bij de haalbaarheid. Hoe kunnen we gebouweigenaren overtuigen om deze 
investeringen te doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gebouw goed kan worden 
onderhouden? Yvonne loopt ver voor de troepen uit en dergelijk koplopers zijn nodig. 
Ze heeft de jury kunnen inspireren en wij hopen dat haar vanzelfsprekendheid van 
natuurinclusief bouwen als een gezond virus rond mag gaan. Haar onderzoek en toe-
passingen kunnen hierbij dienen als inspiratie voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.

ROXANNE KIEL  
TU Delft, Architectural Engineering

Sociale duurzaamheid in de stad (verbondenheid  
en thuiskomen), Prinsessenbuurt Leiden

De opgave voor corporaties is hun bezit te verduurzamen. Kan dat gepaard gaan met 
een verbetering van de sociale duurzaamheid in een wijk en zo ja, hoe doe je dat? 
Het onderzoek van de Princessenbuurt in Leiden probeert antwoord te geven op hoe 
individualisering, de toename van het aantal huishoudens, de bestaande woonconditie 
in voormalige arbeiderswijken en duurzame en klimaatadaptieve transformatie kunnen 
worden aangepakt op een sociaal duurzame manier. Door bewoners te activeren en 
deelgenoot te laten zijn in het proces wordt draagvlak gevonden voor de uiteindelijke 
transformatie. Want je kunt met recht spreken van een transformatie in plaats van een 
renovatie. Het concept behelst: optoppen (verdichten), aankoppen (sociale en techni-
sche ruimte voor klimaat-adaptieve systemen), uitplinten (sociale transitieruimte en 
privacy zonering) en verbinden (natuurinclusieve oplossingen). Auto’s verdwijnen uit de 
straat waardoor die ruimte gezamenlijk kan worden vormgegeven. In een collectieve 
achtertuin zijn regenwater- en grijswatersystemen opgenomen. Sociale ontmoetings-
plekken liggen in het groen en vormen een veilig omsloten omgeving voor kinderen. De 
verdichting wordt gerealiseerd door een nieuw maaiveld te creëren op de bestaande 
huurwoningen. Dit tweede maaiveld wordt verkocht aan een projectontwikkelaar die 
deze voorziet van nieuwe woningen uitgevoerd door middel van een modulair houten 
systeembouw
 
JURY
Het brede veld van de NRP partners ervaart elke dag hoe lastig het is de verduurzaming 
van het corporatiebezit bij de kop te pakken. Het is een technische maar ook een socia-
le uitdaging. Er moet voldoende draagvlak zijn, maar iedereen is erbij gebaat als er ook 
voldoende begrip is voor alle aanpassingen aan de woningen. Het blijft een zoektocht 
om dit goed voor elkaar te krijgen en het is goed als daar met een frisse blik naar wordt 
gekeken. Roxanne heeft deze opgave opgepakt in de Princessenbuurt van Leiden. Zij 
heeft de stakeholders in kaart gebracht en gesproken. De mogelijkheden van de wonin-
gen zijn nader onderzocht en zij is tot een voorstel gekomen waarbij er meer een win-
win situatie kan ontstaan voor corporaties, gemeente en de bewoners. Haar oplossing 
met het tweede maaiveld is een moedige, maar de jury vraag zich sterk de haalbaarheid 
hiervan af. Daarnaast is het de vraag of de architectonische kwaliteit van de oorspron-
kelijke woningbouw, hoe gering deze ook mag lijken, niet meer aandacht verdient. 

GENOMINEERDEN
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Bruce Verdonschot 
TU/e
The Glass Garage, Connecting circles

Daan Reinders 
TU Delft, Architectural Engineering
Energetic Catalyst, a renovated Palace of 
Justice in Arnhem as energetic catalyst 
for its surroundings

Dinand Kruize 
TU Delft, Heritage & Architecture
Cradle to Church, a sustainable response 
on religious heritage, revitalizing the 
Jacobuskerk in Winterswijk

Gina Vermeeren 
TU Delft, Architectural Engineering
Reconstructing the commons on the isle 
of St. Maarten

Hellal Ghafouri 
Academie van Bouwkunst, Maastricht
Herinrichting eerste Limburgse  
zweefclub Schinnen (thema vrijheid),  
IBA Parkstad project

Jeroen de Koning 
TU Delft, Management in the Built  
Environment
Stimulating urban redevelopments 
through value capturing

Joost Joosse 
TU Delft, Heritage & Architecture
De draad weer oppakken – Gaudium - 
Winterswijk

Juliette Zegers 
TU Delft, Heritage & Architecture
Timbertown, an inclusive mixed-use are in 
Winterswijk,built for and out of wood

Kees Fritschy 
TU Delft, Architectural Engineering
The food production experience, Parkstad

Kim Hooiveld 
TU Delft, Architectural Engineering
Mining for black water, an improvement of 
the rescource efficiency of Parkstad

Marloes Bier 
TU Delft, Heritage & Architecture
Reconnecting the Jacobuskerk,  
Winterswijk

Martijn Baelemans 
TU Delft, Architectural Engineering
Re-Build, circulaire transformatie van het 
Paleis van Justitie, Arnhem

Nicky Brockhoff 
TU Delft, Architecture, Urbanism &  
Building Sciences
Town Hall Brussels: a house of the city

Remie Groendijk 
TU Delft, Architectural Engineering
Bethlehem, from exploitation to  
ecosystemservice (voormalige suiker-
plantage, St. Maarten) 

Sebastiaan Bordewijk 
MUAD
Circulaire economie en vastgoed- 
waardering; gaat dit samen?

Sebastiaan Brouwer 
TU Delft, Architectural Engineering
Future food supply chain, research in 
last-mile food distribtrion  
(Bruggebouw Oost in Den Haag)

Thilini Warnakulasuriya 
TU Delft, Heritage & Architecture, Shared 
Heritage Lab Semarang
Scenography of heritage, an urban think tank

Yvonne Yuen Tsz Wai 
TU Delft, Architectural Engineering
ECO- Landscape: De Knip as a  
biodiversity instrument (Sloterdijk)

TOELICHTING OP DE NRP MASTERPRIJS & SAMENSTELLING VAN DE JURY

De NRP Masterprijs wordt toegekend aan relevante en vernieuwende afstudeerscripties 
of ontwerpen op het gebied van renovatie en/of transformatie. Het gaat hierbij 
om afstudeerders van universitaire masteropleidingen of vastgoed gerelateerde 
postacademiale of post HBO-masteropleidingen. De jury hanteert de volgende criteria  
om tot een selectie van de genomineerden en prijswinnaars te komen: de kwaliteit van  
de scriptie of ontwerp, de relevantie voor het vakgebied, het belang voor de professionali-
sering, innovatieve aspecten, wijze van presenteren & originaliteit.  

NRP heeft uit eigen partners een brede jury samengesteld, bestaande uit:

• Eva Hermans (DNB) voorzitter
• Ernst van der Leij (Brink Management & Advies)
• Peter Blonk (Ymere)
• Karin Wolf (WdJArchitecten)
• André Köster (Dura Vermeer)
• Erna van Holland (NRP) secretaris. 

Er zijn 23 inzendingen tijdig bij de jury binnengekomen. Eén van de inzendingen voldeed 
niet aan de criteria voor de NRP Masterprijs. 

Er zijn twee jurybijeenkomsten gehouden. Mede door de breedte van de inzendingen werd 
de behoefte gevoeld een vijftal inzenders hun scriptie in een presentatie nader toe te laten 
lichten. Op 12 oktober 2020 zijn deze vijf kanshebbers geselecteerd uit alle inzendingen; 
deze inzendingen voldeden aan de toetsingscriteria en maakten nieuwsgierig naar een 
mondelinge toelichting. Op 26 oktober 2020 hebben deze vijf inzenders hun project 
gepresenteerd en is men hierover met de jury in gesprek gegaan. Na afloop heeft de jury 
zich beraden en de prijswinnaars bepaald. Zowel scriptie als presentatie hebben geleid 
tot de uiteindelijke rangorde van de kandidaten. 

OVERIGE INZENDINGEN
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WIL JIJ OOK JE AFSTUDEERWERK  
INDIENEN VOOR DE NRP MASTERPRIJS? 

Dat kan tot 1 september 2021, zie: 
nrp.nl/branches/nrp-masterprijs/


