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JURYRAPPORT
NRP MASTERPRIJS 2018
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 drie jaren hebben interessante inzendingen en inspirerende winnaars
opgeleverd en dat geldt ook zeker voor de vierde editie.

REFLECTIE
Wie had gedacht dat we zouden spreken over een hoger ambitieniveau dan nu al in het
Klimaatakkoord wordt omschreven? Er is een cultuuromslag gaande met veel aandacht
voor duurzaamheid. Je zou hieruit kunnen concluderen dat er daarmee een goede basis
is gelegd voor het hergebruik van bestaand vastgoed, voor renovatie en transformatie.
Niet dat de financiële businesscases snel in het voordeel van hergebruik vallen in
gebieden waar de prijzen van het onroerend goed nog altijd enorm stijgen. De roep om
nieuwbouw wordt weer gehoord om te voldoen aan de grote woningbehoefte in ons land.
Toch is het voor NRP duidelijk dat we moeten blijven kijken naar het bestaand bebouwd
gebied en de hergebruiksmogelijkheden. Er is gelukkig ook een besef dat we een verantwoordelijkheid hebben voor het erfgoed, monumentaal of niet. De Rijksdienst Cultureel
Erfgoed spreekt van ‘Nederland verandert, erfgoed in de leefomgeving’ en verschuift van
een toetsende naar een adviserende rol om dit ook waar te maken. Er is een landelijk
platform Stedelijke transformatie opgericht voor overheid en marktpartijen, waar de
kennis op dit vlak openlijk met elkaar wordt gedeeld. En eindelijk gebeurt dat ook op het
vlak van de financiën, toch vaak het argument dat het eerste uit de kast wordt gehaald
om aan te tonen dat een project toch moet worden gesloopt.
De nieuw aangetreden hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan TU Delft en tevens docent
aan de NRP Academie, Co Verdaas, formuleert de opgave als volgt: “Gebiedsontwikkeling
heeft als taak duurzame concepten te ontwikkelen voor stedelijke gebieden, met als
doel het behoud en versterking van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van
de gebouwde omgeving. Dan gaat het om prangende opgaven zoals woningbouw, de
landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Die opgaven hangen samen met
andere maatschappelijke kwesties; we kunnen ze niet los zien van elkaar.” Onderzoeken
wijzen uit dat de belevings- en toekomstwaarde niet alleen van het vastgoed zelf maar
ook in de directe omgeving positief worden beïnvloed door cultureel erfgoed een tweede
leven te geven, tot en met een verhoogde WOZ-waarde van de omgeving toe. Frank
Bijdendijk, voorzitter NRP, heeft dit altijd ‘dierbaarheid’ genoemd, een niet te onderschatten
factor. Zou dat te kwantificeren zijn?
Auteur Erna van Holland
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De masters die hun onderzoeken en ontwerpen hebben ingezonden voor de NRP
Masterprijs 2018 laten zien dat zij geloven in de belevings- en toekomstwaarde van
renovatie en transformatie van vastgoed. De jury is dan ook verheugd dat het aantal
inzendingen stabiel blijft en licht toeneemt. Er zijn 13 masterscripties ingestuurd.
Fijn is dat de breedte van opleidingen waar de onderzoeken en ontwerpen vandaan
komen, toeneemt. De inzendingen zijn nu verzorgd door TU Delft (verschillende ateliers),
TU Eindhoven, Rotterdam Academie van Bouwkunst, Amsterdam School of Real Estate
en Master of Urban and Area Development. Dat is toe te juichen want de complexiteit
van de opgaven vraagt om meerdere invalshoeken. De afgelopen edities van de NRP
Masterprijs illustreren die breedte reeds. Van geconditioneerde sloop, tot 3D geprinte
onderdelen voor restauratie van monumenten, BIM-modellen met cultuurhistorie en
ontwerpen voor de transformatie van leegstaande complexen die niet alleen het gebouw
maar ook de omgeving en zijn bewoners nieuwe mogelijkheden bieden. Ook dit jaar
dragen de inzendingen bij aan die breedte en hoopt de jury dat dit een aanmoediging is
voor nog meer verschillende disciplines om zich volgend jaar te melden.

DE INGEZONDEN PLANNEN
De inzendingen op de NRP Masterprijs 2018 laten zien dat geen grens te ver is om over
het onderwerp herbestemming en renovatie te spreken. Er wordt dichtbij huis gezocht
om onderzoek te doen naar oplossingen, maar ook in het buitenland. Tenslotte zouden
we de ‘lessons learned’ ook kunnen vertalen naar onze eigen situatie. De jury was oprecht
verrast door een inzending over vluchtelingenkampen in Jordanië, die transformeren
tot blijvende stadswijken, en hoe daar lessen voor de stedenbouw uit kunnen worden
getrokken. Maar een onderzoek en ontwerp van een abattoir in Antwerpen laat zien dat er
een nieuwe manier van ontwerpen kan worden gehanteerd om vanuit de mogelijkheden
van het bestaande de nieuwe mogelijkheden in beeld te brengen. Bij Heritage and
Architecture aan de TU Delft is de nieuwe toekomst van het structuralisme onderwerp
van nader onderzoek. Twee studenten hebben zich gebogen over de transformatie van
Herzbergers Centraal Beheer in Apeldoorn. Dat vraagt eerst om een waardestelling
van deze architectuurstroming met het gebouw als stad, alvorens een ontwerp voor
transformatie te kunnen maken.

Het is indrukwekkend om te zien hoe zorgvuldig en met liefde te werk is gegaan.
Uitgebreid wordt er onderzoek gedaan alvorens een model te maken, of ingrepen te
ontwerpen. Niet alleen worden scripties gemaakt, nee ook maquettes en films worden
gemaakt, om de boodschap goed over te brengen. Veel scripties werken een bepaald
gebouw nader uit, maar het is boeiend om te zien dat dit voorbeelden zijn die breed
toepasbaar zijn. Een aantal scripties is zo mooi vormgegeven dat het zo kan worden
uitgegeven en niet misstaat in de boekenkast.

DE PRIJSWINNAARS
De jury was unaniem in haar keuze voor de drie prijswinnaars die tezamen het brede
veld van het vakgebied bestrijken. Net als voorgaande jaren zijn de onderwerpen van
de scripties onvergelijkbaar in vele opzichten, en dat maakt de discussie complex.
De presentaties die de studenten hebben gegeven, tonen de passie waar ze aan hun
onderzoeken en ontwerpen hebben gewerkt. Het geeft een licht gevoel van weemoed
naar een tijd waar je aan je idealen mocht werken, maar het laat ook zien waar een
persoonlijke drive je kan brengen. De drie prijswinnaars zijn de problemen in het veld
niet uit de weg gegaan. In tegendeel, met die passie zijn ze onophoudelijk doorgegaan
om het onderzoek en ontwerp tot een goed einde te brengen. Allemaal in de hoop dat
anderen hiermee verder kunnen. En daar ligt een taak voor NRP. Zij vertegenwoordigen
de breedte in het veld van renovatie en transformatie, die deze studies en deze talenten
verder kunnen helpen.

Het mag geen verbazing wekken dat de verduurzaming van het bestaande vastgoed
onderwerp van studie is bij de masters. Zo is er een inzending met de toekomst voor
de portiekflat maar ook een inzending om verschillende benaderingen van de gevel te
beschouwen om een goed overwogen keuze te maken op basis van de duurzaamheid
alvorens deze architectonisch te vertalen. Het Rijk is nog altijd een van de grote bezitters
van leegstaand vastgoed in Nederland. De leeggekomen kazernes zijn hier een voorbeeld
van. Een onderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden van deze gebouwen tot
multifunctionele leisure locaties, maakt het voor gemeenten eenvoudiger om te weten
hoe zij dit proces in kunnen gaan. En wat te denken van de ontwikkeling van blockchains?
Deze kunnen worden ingezet om de in ‘silo’s’ georganiseerde bouwindustrie operationeel,
financieel en op het gebied van management te verbeteren.
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1E PRIJS
HEDWIG VAN DER LINDEN
TU Delft Architecture, Urbanism and Building Sciences

Questioning the reuse of a post-war modern
inner city figure
Dit onderzoek heeft als ondertitel: op ontdekkingstocht naar de verborgen
wederopbouwstad. Een fascinatie voor de expeditiehoven die Rotterdam zo kenmerken,
gecombineerd met een liefde voor vergeten plekken en de verdichtingsopgave van
Rotterdam vormden voor Hedwig het fundament van dit onderzoek. Ook het verduurzamingsvraagstuk zorgt voor de urgentie die nodig is om deze gebieden nu op te
pakken. Juist het feit dat er zoveel ruimte verborgen zit in deze hoven – veel meer
dan in buitenlandse voorbeelden - zorgt ervoor dat deze hoven zich juist lenen voor
een transformatie. De verschillende hoven in Rotterdam zijn in beeld gebracht,
gedocumenteerd en geanalyseerd. Om te ontdekken wat de transformatiemogelijkheden zijn, is gekozen om een ontwerp te maken voor het niet monumentale Sint
Jans-hof. Het huidige gebruik is geïnventariseerd en de potentiële positionering in de
stad, passend binnen het beleid van de gemeente, is verkend. De uitgangspunten die
zij hierbij heeft gehanteerd zijn: de gebieden meer poreus maken, verblijfskwaliteit
toevoegen en meer reuring realiseren door de toevoeging van werk- en woonruimten.
Bij de materialisatie van de nieuwbouw in glas, beton en staal wordt een moderne
verwijzing gemaakt naar de naoorlogse architectuur. Het resulteert in een aangenaam
nieuw leefmilieu met groene hofjes en een structuur die alle nieuwe functies verbindt.
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JURY:
Wat buitengewoon veel indruk op de jury heeft gemaakt, is hoe de fascinatie voor iets
wat ‘achterkant’ heet te zijn, zo positief kan worden omgezet in kansen. Kansen om
daadwerkelijk de gewenste groei van het aantal woningen in binnenstedelijk gebied te
realiseren en tegelijkertijd de wederopbouwarchitectuur te behouden. Kansen om een
verblijfskwaliteit te realiseren, wat ervoor zorgdraagt dat dit een reële optie is. Passend
in de nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit waardoor de hoven in hun oude functie niet
meer in de oude vorm en maat nodig zijn. De liefde voor deze plekken wordt in de mooie
foto’s die in het onderzoek zijn opgenomen verbeeld. Haar passie om waarachtig bezig
te zijn, vind je terug in de film die zij heeft gemaakt. De tekeningen van het ontwerp
passen in de sfeer van de beelden die destijds van de wederopbouw werden gemaakt:
hoopvol en hoopgevend.
Op de vraag wat nu nog nodig is om dit tot uitvoering te brengen, meldt Hedwig dat
de gemeente de uitgangspunten in haar visie wil opnemen. Maar ze plaatst zelf de
kanttekening dat de huidige gebruikers nog niet het idee hebben dat hier iets ‘moet’
gebeuren, zij ervaren nog geen urgentie. De gemeente is eigenaar van de doorkruisende
straten en kan wel een trekkersrol vervullen. In nieuwe coalities met de huidige
gebruikers en projectontwikkelaars die in dergelijke concepten geloven, ziet de jury wel
kansen om het een stap verder te brengen.
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2E PRIJS
CHRISTIAN VAN DER BLONK

Waarde functieflexibiliteit: reële-optietheorie

Amsterdam School of Real Estate

Flexibiliteit gewaardeerd: de waarde van
functieflexibiliteit van de stedelijke plint
Transformaties zouden wel eens kunnen worden ‘tegengehouden’ doordat taxateurs
geen waarde toekennen aan functieflexibiliteit, zo is de stelling van Christian. En dat
terwijl gebruikers, ontwerpers en andere stakeholders in het spel wel het gevoel hebben
dat functieflexibiliteit bijdraagt aan het vergroten van de toekomstwaarde. Waarom
wordt dit niet meegenomen door taxateurs? Deze verwondering vormt de motivatie
van zijn onderzoek. Doordat nog altijd (internationaal) wordt gewerkt met ‘highest and
best use’ als indicator voor de waardebepaling en omdat alleen naar peildatum heden
wordt gekeken. Andere industrieën, zoals de petrochemische industrie, hanteren wel
andere methoden. Als de reële optie theorie nu bij functieflexibiliteit wordt gehanteerd,
blijkt dat de kans op een hogere toekomstwaarde toeneemt. Met dat model voor ogen
zullen investeerders eerder bereid zijn om te investeren in die zaken die functieflexibiliteit mogelijk maken, meldt Christian. En dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn; een hogere
verdiepingshoogte en goede ontsluitingen vormen de basis van een goed functionerende
stedelijke plint. Het model laat zien dat er een alternatieve invalshoek is om naar functieflexibiliteit te kijken. De grote vraag is en blijft natuurlijk of een systeemverandering
mogelijk is. Met dit onderzoek wil Christian de eerste steen in de vijver werpen.
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JURY:
Tussen de andere meer op het ontwerp gerichte onderzoeken, valt dit onderzoek
naar de financiële kant van waarde bij transformatie op. Het mag dan wat minder
‘sexy’ lijken, maar het onderzoek raakt een pijnpunt in de transformatie van vastgoed:
toekomstonzekerheid wordt alleen als risico en niet als kans gezien. Functieflexibiliteit
zou juist een van de kansen kunnen zijn in een maatschappij die steeds sneller
verandert, waardoor vraag en aanbod maar kortstondig matchen. Als we met elkaar
deze hobbel zouden kunnen gladstrijken, dan is het pad voor transformaties weer wat
vergemakkelijkt. Dat spreekt de jury enorm aan. Systeemveranderingen zijn lastig
en de bouw- en vastgoedwereld staat zich niet voor op zijn veranderingsgezindheid.
De vraag is dan ook of we ons daarbij op de taxateurs moeten richten. Dat werk zou
wel eens door de automatisering kunnen komen te vervallen. Dan wordt het zaak dat
een andere waardering van functieflexibiliteit een plek krijgt in de geautomatiseerde
waardeberekeningen die straks door iedereen kunnen worden gemaakt. Maar ook het
gesprek met de investeerders blijft daarnaast van belang.
Als we met meer partijen de overtuiging hebben dat aan functieflexibiliteit
daadwerkelijk waarde kan worden toegekend en dat maar vaak genoeg tegen elkaar
uitspreken, dan gaan we er straks meer investeren in de toekomstige transformatiepotentie. Zo maken we vastgoed waar we van houden en daardoor in blijven investeren.
De onderbouwing is reeds door Christian gemaakt. Nu resteert nog: doen.
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Flexibiliteit gewaardeerd – de
waarde van functieflexibiliteit
van de stedelijke plint
NRP Masterprijs
Christian van der Blonk
15 oktober 2018

2. Waarde functieflexibiliteit: reële-optietheorie
Functieflexibiliteit als reële optie:
• Het recht om gebruik te kunnen switchen.
• Waarde is de uitkomst van de kans/effect van
een intrinsieke meerwaarde op termijn.
• Theorie van Margrabe (1978).

Waarde functieflexibiliteit:
casus 'King'

2. Waarde functieflexibiliteit: casus ‘King’
Reële optiewaarde functieomzetting = + 296.000,Huidige waarde (commercieel)
Waarde functieomzetting (wonen)

Conclusies:
1. Er bestaat een reële kans dat functieomzetting naar
appartementen een meerwaarde kent op termijn…..
2. ….en dit heeft een (reële optie)meerwaarde van
18% op de huidige waarde.
Waarde functieflexibiliteit: reële-optietheorie

3E PRIJS
NIKKI DE BOER
TU Delft Architectural Engineering

Connecting walk up apartments
in local closed flows
‘De toekomst van de portieketageflat’ is de Nederlandse titel van het onderzoek.
Langs een viertal lijnen is onderzoek gedaan hoe deze kenmerkende woningtypologie
een nieuwe fase in kan gaan. De mens en zijn woonomgeving zijn losgeraakt van
het ecosysteem om hen heen. Dat geldt zowel wat de natuur betreft als de lokale
samenleving. De naoorlogse woningvoorraad beslaat een derde van de gehele
woningvoorraad en deze is hard aan een verduurzaming toe. Daarnaast verandert de
behoefte van de mensen en de eenzijdige voorraad sluit hier niet bij aan.

JURY:
Alle aspecten die er op dit moment toe doen, zeker met het Klimaatakkoord voor ogen,
worden door Nikki meegenomen in haar onderzoek. Zowel ingrepen op gebieds- en
buurtniveau als op gebouwniveau zijn opgepakt om ambities waar te maken. Op deze
wijze wordt ook nog eens voldaan aan de wens van de gemeente om het eenzijdige
woningaanbod in Carnisse te doorbreken.

Nikki heeft haar onderzoek en ontwerp gericht op de portieketagewoningen die door Van
den Broek zijn ontworpen in Carnisse (Rotterdam). Door een kas op het dak te realiseren,
nieuwe gevels voor de oude te plaatsen en het binnenterrein collectief te gebruiken,
maakt zij een start met een fundamentele wijziging. Door het idee van Industriële
Ecologie van Superuse Studio’s toe te passen op het gebied kunnen allerlei stromen in
het gebied duurzaam worden gecombineerd, kringlopen worden gesloten en zichtbaar
gemaakt. De gevelwijziging maakt nieuwe plattegronden mogelijk, zo ook het beter
benutten van de souterrains als volwaardige woonruimten. Het totaal van haar onderzoek
is vastgelegd in een roadmap, zodat ook anderen hier gebruik van kunnen maken.

Wel plaatst de jury de kanttekening dat de ingreep aan de gevel en op het dak heel
groots en grof is en dat zet waarschijnlijk de haalbaarheid van het plan behoorlijk onder
druk. Niet voor niets wordt door een jurylid aangeboden het plan door te rekenen, om
te bekijken op welke wijze het wel haalbaar zou kunnen worden gemaakt. De jury is van
mening dat – gezien de grote hoeveelheid van dergelijke woningen in ons land – er veel
onderzoek moet worden gedaan om deze voor de toekomst geschikt te maken. Nikki
geeft inzicht in een aantal uitgewerkte opties op verschillende schaalniveaus, waar we
allemaal van kunnen leren.
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ONTWERP
GALERIJ OPTIE
LEVENSLOOP BESTENDIG

ONTWERP

VOEDSEL
VOEDSEL

WATER
WATER

ENERGIE

UITBOUW
WONINGEN VOOR
FAMILIES

ENERGIE
TOEGANG MOGELIJK
ZONDER TRAP

VERLAAGDE
BEGANE GROND
OM DE KELDER
TE KUNNEN
BENUTTEN

MOGELIJKHEID TOT
2-LAAGSE WONING
(WONEN/WERKEN
FAMILIES)

Sluit lokale

Sluit lokale
kringlopen
kringlopen

kringlopen
binnen
geslotengesloten
kringlopen
binnen
hetok
bouwblok
het bouwbl
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De twee inzenders die hebben mogen presenteren maar net niet tot de top drie
doordrongen worden hieronder kort toegelicht. Voor beide inzenders hoopt de jury dat
zij anderen met deze studies inspireren om diepgaander naar hun vakgebied te kijken
en hier een plek voor vinden in de renovatie- en transformatieopgave.

BRAM VAN OOIJEN

Rotterdam Academie van Bouwkunst

Wihdatopia, vluchtelingenkampen zijn
de steden van morgen
Zijn er lessen te trekken uit de vluchtelingenkampen die bij de steden zijn gebouwd en die
nu al meer dan 50 jaar bestaan? De studie concentreert zich op de stedelijke dimensie van vluchtelingenkampen en de symbiotische relatie die stad en kamp met elkaar
kunnen ontwikkelen. Wihdatopia kijkt naar de stedelijke aspecten van Amman New Camp
(Wihdat vluchtelingenkamp) in de hoofdstad van Jordanië. Deze organisch gegroeide
‘vluchtstad’ werd eerst gevuld met Palestijnen maar met elke nieuwe oorlog kwamen er
nieuwe bewoners bij. Het kamp is langzaam verworden tot een onderdeel van de stad,
met de grootste markt in goedkope producten. Telkens is er een kleine interventie van de
overheid om de groei mogelijk te kunnen maken. Maar als de rek eruit is, welke interventies kun je dan plegen om het voormalige vluchtelingenkamp onderdeel van de stad
te maken? Door middel van ontwerpend onderzoek worden de mogelijkheden hiervoor
verkend. De studie mondt uit in een manifest met 7 lessen.

LAUREN BOOTS

TU Delft Independant Group

Stadtbauhütte
De Stadtbauhütte is de hedendaagse vertaling van de Dombauhütte. Gebouwen die naast
de kathedraal werden gebouwd en functioneerden als een ontmoetingsruimte voor de
architect, de ambachtslieden en alle bij de bouw betrokken mensen. Stadtbauhütte is
een poging om het transformatieproces van de stad een toegankelijk project te maken
dat collectief wordt uitgevoerd. Een project dat de transformatie zichtbaar maakt voor de
gebruiker van de stad. Het moedigt aan om kennis en vaardigheden uit te wisselen. Deze
Stadtbauhütte van Delft is gehuisvest in een bestaand gebouw, waar ooit een tegelfabrikant was gehuisvest, aan de rand van de historische binnenstad. In de in de tijd gegroeide
ensemble plaatst hij een volume in verdiepingen ten behoeve van het tijdelijke archief
van de overgebleven materialen uit de stad. De centrale plaats is de werkplaats voor de
collectieven van de ambachtslieden en tegelijkertijd een school waar kennis kan worden
overdragen tussen bedenkers en makers.

JURY:

De relevantie van het onderwerp vluchtelingen is onmiskenbaar. Het is buitengewoon
origineel om via een dergelijke actuele problematiek te kunnen reflecteren op je studie
als stedenbouwkundige. Bram heeft niet alleen ontwerpend onderzoek gedaan, maar
stelling genomen dat we kunnen leren van de organische groei van kampen. Maar ook
dat we vluchtelingenkampen juist in de buurt van steden moeten realiseren en niet in
niemandsland. Dat een voormalig kamp een nieuw prototype van een wijk van een stad
kan worden. Dat de symbiose voor kamp en stad geldt.
Het onderzoek is vormgegeven als een boek. Een boek waar je stil van wordt. Een boek
dat je aanzet tot nadenken. Een boek dat tot de verplichte literatuur zou moeten behoren
van elke opleiding tot stedenbouwkundige. De relevantie van het onderzoek staat dan ook
niet ter discussie. Maar de jury had toch moeite om deze studie te plaatsen binnen de
criteria van de NRP Masterprijs. Het is in ieder geval een nominatie waard!

Lauren presenteerde zijn onderzoek en ontwerp en nam hiervoor een maquette mee
die hij zelf heeft gemaakt en nauwelijks door de deur paste. Het was zijn eigen wens
om als architect te begrijpen wat je ontwerpt door het ook zelf te maken. Ook door in
contact te komen met ambachtslieden die dingen maken. Hij is hierdoor zelf een betere
architect geworden, zo meldt hij, en hij wenst dat alle architecten toe. Daarvoor ontwierp
hij de Stadtbauhütte in Delft, waar architecten en ambachtslieden samenwerken aan
het ontwerpen en realiseren van gebouwen. De keuze van de plek in Delft was ingegeven
door toeval, maar bleek een historische gelaagdheid te hebben die bij zijn concept paste.
Zijn onderzoek en ontwerp zijn prachtig vormgegeven en het is net als het onderzoek
van Bram een echt boek, gereed om uit te geven. De vraag van de jury of een fysiek
archief in verdiepingen op zo’n dure prominente plek in de stad in het digitale tijdperk
de beste manier is om de kennis te delen over materialen die over zijn gebleven van
sloop of verbouwingen te delen, vond hij een lastige. Evenals de haalbaarheid bij gebrek
aan een duidelijke eigenaar van het pand. Maar dit mocht het plezier van het lezen van
het onderzoek en het bewonderen van de maquette niet drukken. Het verbinden van
ambachtslieden en architecten was zeker een nominatie waard.
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JURY:

OVERIGE INZENDINGEN

TOELICHTING OP DE NRP PRIJS & SAMENSTELLING VAN DE JURY

Benjamin Weihs
TU Delft, Management in the Built Environment, Urban Mining Studio
Blockchain enables asset management in the case of X-decks
Chunfei Bai
TU/e Transformational Design
Transformatie van het Campinaterrein Eindhoven

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 professionalisering, innovatieve aspecten, wijze van presenteren & originaliteit.
NRP heeft uit eigen partners een brede jury samengesteld, bestaande uit:

Gelin Zhan
TU/e Transformational Design
Reconnect the Past to the City
Jinhuyck Lim
TU Delft, AE +T, Studio the future of Structuralism
Interaction in-between: keeping the rule while breaking the rule
Martijn Ahling
TU Delft, Architecture and the Built Environment
Towards adaptive facade retrofitting for energy neutral and
mixes-use buildings
Pim Dopheide
Master of Urban and Area Development
Het herontwikkelen van Nederlandse kazernes tot
multifunctionele leisure locaties

•
•
•
•
•
•

Eva Hermans (DNB) voorzitter
Ernst van der Leij (Brink Management & Advies)
Arjenne Jetzes (Woonvisie)
Karin Wolf (WesseldeJonge architecten)
Wendy Scherpenisse (Smits Vastgoedzorg)
Erna van Holland (NRP) secretaris.

Er zijn 13 inzendingen tijdig bij de jury binnengekomen. 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 18 september
2018 zijn deze vijf kanshebbers geselecteerd uit alle inzendingen; deze inzendingen
voldeden aan de toetsingscriteria en maakten nieuwsgierig naar een mondelinge
toelichting. Op 15 oktober 2018 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.

Tiziano Spadoni
TU/e Transformational Design)
L’Abattoir Transformé
Xiaoyu Xu
TU Delft, Heritage and Architecture)
Extending Structuralism, a campus in Central Beheer
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WIL JIJ OOK JE AFSTUDEERWERK
INDIENEN VOOR DE NRP MASTERPRIJS?
Dat kan tot 1 september 2019, zie:
nrp.nl/branches/nrp-masterprijs/
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