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De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 
(GPRK) wordt sinds 2006 eenmaal in de twee jaar 
uitgereikt door het College van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland aan een gerealiseerd, 
ruimtelijke project dat op enigerlei wijze voorbeeldig 
heeft bij gedragen aan de ruimtelijke kwaliteit 
van Gelderland. Hiermee geven GS blijk van 
waardering voor allerhande initiatieven die vorm 
en inhoud geven aan een, zoals we dat nu zeggen, 
gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. 
De waardering treft niet alleen de winnaars maar 
alle genomineerden projecten. Stuk voor stuk zijn 
het voorbeelden van ruimtelijke kwaliteit. 

Over wat ruimtelijke kwaliteit precies is, kunnen  
we lang, diep en verstandig over praten. Ook leuk en 
goed om te doen. Maar net zo gepast is het om vooral 
te laten zien wat we onder ruimtelijke kwaliteit 
verstaan. Daarom een tweejaarlijkse zoektocht naar 
in dit verband geslaagde projecten en begint elke 
editie van GPRK met de vraag aan diverse partners: 
‘Kom met goede voorbeelden! Waar bent u trots op?’ 
Met GPRK vieren we de inspanning die de Gelderse 
samenleving levert voor een aantrekkelijke 
leefomgeving. Tevens voeden we de dialoog over 
schoonheid in het ruimtelijk domein en houden  
we het thema van de ruimtelijke kwaliteit continue 
op de agenda. GPRK is daarmee goedbeschouwd  
een echt communicatie-instrument.

Met de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 
continueren we de nodige aandacht voor ruimtelijke 
kwaliteit. Door goede voorbeelden te verzamelen 
dragen we positief bij aan de dynamiek van de 
ruimtelijke ontwikkelingen in Gelderland en aan  
de voortgaande dialoog over de kwaliteit van de 
leefomgeving. Via GPRK ontdekken we samen met 
onze partners hoe de kansen zijn benut. Hoe ons 
werken in de ruimtelijke ordening bijzondere 
resultaten hebben opgeleverd. Gewoon bijzonder  
en soms iconisch.

Voorbeelden van een mooi Gelderland
Het thema van de editie van 2022 is ‘De Kunst van 
het Kiezen’. Wat zijn onze ervaringen met het maken 
van ruimtelijke keuzes in zowel het stedelijk als 
landelijk gebied? En leveren goede keuzes ook een 
mooi Gelderland op? Veel maatschappelijke opgaven 
van vandaag vragen om een zorgvuldige inrichting 
van de Gelderse ruimte.  
Deze ruimtelijke uitdagingen – op zich niet nieuw, 
elke tijd heeft zijn uitdagingen – hebben dringend 
behoefte aan inspirerende oplossingen. Voor de 
complexe puzzel die we moeten leggen. Op voorhand 
gaat veel aandacht uit naar meervoudig ruimte–
gebruik, aansluiting op DNA van Gelderland en  
niet afwentelen in ruimte en tijd. De zogenaamde 
NOVI-principes. Maar ook principes  als bodem en 
water sturend, landschap als dragende structuur, 
vitaliteit van landelijke gebieden, klimaatpositieve 
verstedelijking en optimale mobiliteit.

In deze editie hebben we projecten verzameld die  
op verrassende wijze de ruimtelijke uitdaging zijn 
aangegaan. Met deze voorbeelden, waarbij vanzelf–
sprekend makkelijke en moeilijke beslissingen zijn 
genomen, leren we soms ingewikkelde dynamiek 
van het maken van de juiste keuzes. Want niet alles 
kan, en niet alles kan overal. En ze moeten ook 
bijdragen aan een ‘Mooi Gelderland’. 

De negende editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit
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Ook een goede geografische spreiding, een goede 
balans tussen stad en land en voldoende afwisseling 
in complexiteit van opgaven zijn belangrijk. 

GS hebben begin november 15 projecten genomineerd, 
het advies van het panel volgend en aangevuld met 
nog 3 projecten. Achterin deze brochure zijn de 
projecten kort uiteengezet.

Het Gelders Genootschap heeft ook de externe jury 
samengesteld. Zij heeft op een gebiedenparade 
kennisgenomen van de genomineerde projecten en 
op een afzonderlijk moment nadien de beslissing 
genomen. 

Het juryrapport, opgesteld door de leden van de jury, 
is hierna integraal opgenomen in deze brochure.

Eerste jurybijeenkomst op de gebiedenparade

Werkwijze
Zoals elke editie is ook deze editie begonnen met de 
uitvraag van Gedeputeerde Staten aan haar partners 
om goede voorbeelden aan te dragen voor nominatie. 
Het heeft een lijst opgeleverd van 29 projecten. 
Opvallend was dat ditmaal niet de gemeenten waren 
die het merendeel van de projecten aanleverden, 
maar juist een mix van personen en instanties: 
ontwerpbureaus, ontwikkelaars, wooncorporaties, 
water-schappen, ondernemers, burgergroepen, 
particulieren.

In deze editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke 
kwaliteit heeft Gelders Genootschap de rol van 
curator. Het curatorschap is nieuw voor de GPRK  
en we willen dat in deze editie verder ontdekken en 
uitproberen. Als vereniging van Gelderse gemeenten 
is het Gelders Genootschap het kenniscentrum voor 
ruimtelijke kwaliteit. Samen met de provincie zorgde 
zij voor een mooie collectie ‘ingerichte plekken of 
gebieden’ op basis van de lijst van ingediende 
projecten. Het Gelders Genootschap heeft daarvoor 
een extern adviespanel samengesteld, bestaande  
uit vijf studenten, twee ontwerpers en één leek.  
Het panel heeft een voorstel gedaan voor selectie  
van 12 projecten en keek daarbij in ieder geval naar 
de volgende zaken, meegegeven in het Reglement 
GPRK:
• Het project is gericht op ruimtelijke inrichting
• Het project is gerealiseerd en zichtbaar (recent 

opgeleverd dan wel al een tijdje geleden afgerond, 
of op z’n minst in een zeer vergevorderd stadium 
van realisatie)

• Het project past binnen het thema van de 
betreffende editie

• Het project draagt bij aan de gebruikswaarde  
van het gebied (functionaliteit)

• Het project draagt bij aan de belevingswaarde  
van het gebied (visuele kwaliteit)

• Het project draagt bij aan de toekomstwaarde  
van het gebied (duurzaamheid)

• Het project kent een grote mate van uitdaging
• Het project heeft een voorbeeldfunctie.
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Op 19 december 2022 heeft de prijsuitreiking plaats gevonden van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. 
De negende editie alweer. Dit jaar waren er 29 inzendingen. Het Gelders Genootschap trad op als curator.  
Zij stelde een extern adviespanel samen, bestaande uit twee ontwerpers, vijf studenten en een leek.  
Het adviespanel selecteerde 12 voorbeeldige projecten en het College van Gedeputeerde Staten hebben 
uiteindelijk met toevoeging van nog 3 ingediende initiatieven 15 projecten genomineerd die zich mochten 
presenteren tijdens de gebiedenparade op 25 november. De genomineerden vormen een fraaie collectie van 
uiteenlopende opgaven, uit verschillende delen van onze provincie. Aan de vakjury de schone taak om uit  
deze genomineerden een winnaar te kiezen.
De jury is als volgt samengesteld:
• Walter Hamers, voorzitter Jury en voorzitter van het bestuur van het Gelders Genootschap
• Peter Koelewijn, architect en stedenbouwkundige, adviseur ruimte en wonen
• Dorien de Wit, adviseur leefbaarheid, onder andere bij de commissie omgevingskwaliteit bij  

de gemeente Apeldoorn
• Jelle Hettema, adviseur erfgoed en ontwerp bij het College van Rijksadviseurs
• Sofia Opfer, schrijver en redacteur, gespecialiseerd in landschapsarchitectuur 

De kunst van het kiezen
Het thema van deze negende editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit is ‘De kunst van het kiezen’. 
Net als de rest van Nederland, staat Gelderland voor een aantal grote opgaven; energietransitie, 
landbouwtransitie, woningbouwopgave, stikstofcrisis, klimaatadaptatie en leefbaarheid in kleine kernen,  
om er een paar te noemen. Al deze uitdagingen vragen om ruimte, maar die ruimte is beperkt. Er moeten  
dus keuzes gemaakt worden.
Om keuzes te maken heb je lef nodig. We zijn in ons land gewend om te polderen, om het iedereen zo veel 
mogelijk naar de zin te maken. Deze aanpak heeft ons veel gebracht, maar kan tot een waterig compromis 
leiden. Voor bijzondere prestaties is het soms nodig om tegen de stroom in te zwemmen en buiten de 
gebaande paden te treden, om kwaliteit boven kwantiteit te kiezen en niet mee te gaan met de waan  
van de dag.

Criteria
De jury stond voor een moeilijke opgave bij het kiezen van een winnaar uit de 15 genomineerde projecten.  
De variatie was enorm, van een getransformeerde scholtenboerderij tot een bijzondere VINEX-wijk, van een 
pluktuin tot een landgoederenzone. Het was geen kwestie van appels met peren vergelijken, maar van kiezen 
uit een hele fruitmand. Toch vormde de variëteit geen beletsel voor de jury om de ingezonden projecten te 
kunnen beoordelen aan de hand van de vastgestelde criteria:
1 Het belang van de opgave. De prijs heeft zowel als doel om mooie projecten in het zonnetje te zetten, als ook 

om anderen te inspireren. Projecten die een bijzondere oplossing bieden voor een urgente Gelderse opgave 
hebben daarom een streepje voor. De jury keek vooral naar de complexiteit van de opgave, meervoudig 
ruimtegebruik en de mate van participatie binnen het project.

2 Ruimtelijke kwaliteit. Dit begrip kan op verschilleden manier worden omschreven. Ruimtelijke kwaliteit 
gaat zeker over belevingswaarde, maar ook over de gebruikswaarde en duurzaamheid naar de toekomst toe. 
Een goed ontwerp voldoet aan al deze aspecten door zorgvuldige afwegingen te maken. 

3 De kunst van het kiezen. Als derde criterium kijkt de jury naar de keuzes die er gemaakt zijn tijdens de 
totstandkoming van het project. Welke afwegingen zijn er gemaakt en hebben de inzenders het lef gehad 
om hun nek uit te steken? Is er sprake van slimme functiecombinaties, of van bijzondere samenwerkings–
verbanden? 
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15 genomineerde projecten

1. Aalten – De Welsker
Een genereus gebaar van een particulier initiatief
Op een hooggelegen es in de Heurne bij Dinxperlo ligt De Welsker, een Rijks-monumentale scholtenboerderij. 
Vroeger was het de plek waar alle horigen uit de regio hun afdrachten in de vorm van geld, graan of vee 
moesten voldoen. Nu willen de nieuwe bewoners deze plek delen met buurt en geïnteresseerden, door het  
ter beschikking te stellen voor culturele activiteiten, zoals muziekuitvoeringen en vergaderingen voor 
maatschappelijke doeleinden. De boerderij wordt ingrijpend onder handen genomen en het erf is ingericht 
met streekeigen beplanting en een natuurlijk waterzuiverings-systeem. Zowel het erfgoed, de natuur en  
het water krijgen hier op eigentijdse wijze een plek. Voor de indiener is historisch besef en gezamenlijke 
identiteitsvorming van dorp en buurtschap leidend motief voor zijn genereuze mentaliteit. De kwalificatie 
edelmoedigheid is hier niet overdreven.

2. Arnhem – Avenue 1895
Een doortimmerd toonbeeld van uitstekende ruimtelijke totaalkwaliteit
De 19e-eeuwse Arnhemse ambachtsschool is getransformeerd tot appartementen-complex met behoud van 
het monumentale karakter. De geschiedenis van de school is nog overal voelbaar en zichtbaar gemaakt in  
een klein museum. Op het braakliggende terrein achter de school zijn 4 nieuwe appartementencomplexen 
gerealiseerd, bovenop een parkeerkelder. Samen vormen de gebouwen een intiem hofje met een ecologische 
tuin. De nabijgelegen Van Verschuerbuurt met arbeiderswoningen uit de jaren 1930 vormde de inspiratiebron 
voor de hofstructuur. Het team van ontwerpers en ontwikkelaars heeft er duidelijk voor gekozen om bestaande 
kwaliteiten te benutten en meer kwaliteit toe te voegen dan strikt noodzakelijk was.

3. Berkelland – Kruidenhof te Mallum
Toonaangevend in het creëren van een toeristische sfeer
Na het vertrek van de dagopvang, zocht de Kruidenhof naar een nieuw verdienmodel. Een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers zorgde ervoor dat de tuin en de ontmoetingsruimte een nieuw leven kregen.  
Zij realiseerden onder andere een amfitheater en een natuurspeelplek. Een voormalig zwembad dient nu als 
waterbuffer, als onderdeel van de klimaatadaptatie. Het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd en wordt 
nu verhuurd voor diverse activiteiten. De gemeente Berkelland heeft het lange afstands-wandelpad zo verlegd, 
dat het langs de Kruidenhof loopt. Hierdoor is de tuin een aantrekkelijke trekpleister geworden. Tijdens de 
uitvoering van het plan groeide het aantal vrijwilligers van 40 naar 60, waaronder ook veel jongeren.  
Daarmee is het een respectabel voorbeeld van community building.

4. Bronckhorst – Landgoederenzone Baakse Beek
Excellente aanpak van gelaagdheid
Tijdens de droge zomers van de afgelopen jaren stonden de watergangen van de landgoederen langs de Baakse 
Beek droog. De eigenaren drongen bij het waterschap aan op maatregelen. Het waterschap koos ervoor om het 
natuurlijke watersysteem leidend te maken en het water langer vast te houden in het gebied. Dat betekent dat 
het agrarisch landgebruik zich moet voegen naar de mogelijkheden en beperkingen van het natuurlijk bodem- 
en watersysteem. Hiervoor is een radicale omslag in denken nodig bij het waterschap, dat van ouds her 
gewend is om water zo snel mogelijk af te voeren. Ook was een intensieve samenwerking met de agrariërs 
nodig om een vrijwillige kavelruil tot stand te brengen. Naast de herinrichting van het watersysteem wordt 
ook 30 ha nieuwe natuur ontwikkeld. Het resultaat is een klimaatrobuust watersysteem, met ruimte voor 
landbouw, cultuurhistorie, natuur en recreatie. Het project heeft een zeer hoge lerende waarde voor volgende 
aanpakken.

5. Culemborg – Zonneproject Den Heuvel
Met een zuivere ambitie koppelkansen in praktijk gebracht
Toen de eigenaren van het melkveebedrijf en paardenpension De Raad de asbestdaken gingen saneren,  
wilden zij daar gelijk zonnepanelen op leggen. Omdat de benodigde netaansluiting voor alleen zon op dak te 
kostbaar was, kwam een veldopstelling ter sprake. Het familiebedrijf koos voor een verticale opstelling van de 
panelen, zodat de grond ook nog voor andere doeleinden gebruikt kan worden. De koeien kunnen nog steeds 
grazen in het veld en er kan ook nog gemaaid worden. Het veld is ingezaaid met een bloemenmengsel om het 
aantrekkelijk te maken voor de patrijs. Struwelen onttrekken de panelen aan het zicht. De panelen zijn niet 
van de boer, maar van een coöperatie zodat iedereen in Culemborg kan bijdragen aan de energietransitie en 
profiteren van de opbrengst. Dit zorgt voor een actieve betrokkenheid van de omwonenden. Het project is  
een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik, dat als inspiratiebron kan dienen voor andere agrariërs. 
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6. Ede – Herinrichting centrumgebied Nationaal Park De Hoge Veluwe
Van de nood een deugd maken
Het centrumgebied van Nationaal Park De Hoge Veluwe werd als leeg, stenig en ongezellig ervaren.  
Het Marchantplein is omgevormd van een hard plein met een stadse uitstraling naar een veel ‘zachtere’ plek 
met een landschappelijk karakter. De klinkervlakte maakte plaats voor halfverharding waarin het hemelwater 
kan infiltreren en met verhoogde groene ‘eilanden’ van bos en hei, waardoor het plein weer onderdeel wordt 
van de Veluwe. Voordat de ontwerpers aan het plein begonnen, maakte zij eerst een totaalvisie op de hele  
Hoge Veluwe. Op die manier waren ze van begin tot eind bij het project betrokken. In combinatie met het 
houten Park Paviljoen vormt het geheel een mooi ontwerp. 

7. Heumen – Pluktuin Gelukkige Groentes
Idealisme in uitvoering
Onder de rook van Nijmegen ligt een groentetuin, waar de klanten zelf hun groenten kunnen oogsten.  
Op die manier veranderen ze van consumenten in eigenaars van het voedsel. De Pluktuin slaat een brug 
tussen stad en platteland. Gedurende het jaar groeien er 80 tot 100 verschillende gewassen. Dit zijn groentes, 
kruiden, klein-fruit en bloemen. Het voedsel wordt op een duurzame manier geproduceerd, waardoor de 
pluktuin een bijdrage levert aan de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarnaast heeft de tuin een 
belangrijke educatieve functie. Het ontwerp van de Pluktuin draagt bij aan de efficiency van de werkzaamheden. 
Het afgelopen jaar zijn medewerkers van de tuin langs 15 scholen in Nijmegen geweest om kinderen kennis te 
laten maken met moestuinieren en seizoensgroentes. 

8. Montferland – Bloemenbuurt Didam
Maatgevend voorbeeld van eigentijdse volkshuisvesting
De 200 huurwoningen van woningcorporatie Plavei in de Bloemenbuurt zijn allemaal gerenoveerd,  
of vervangen door nieuwbouw. In aanloop op de vernieuwing kregen de bewoners de gelegenheid om hun 
wensen te delen. Die waren duidelijk: meer groen, meer parkeren, een ontmoetingsplek en aardgasvrij met 
een warmtenet. Zij kregen hun zin, maar daar waren de bewoners bereid een strook van twee meter van de 
voortuin voor in te leveren. De ruimte was nodig om in de straten meer parkeergelegenheid en groen te 
realiseren. In deze strook is het warmtenet gelegd en is de ruimte ingevuld met struiken, bomen en 
voorzieningen voor hemelwaterinfiltratie. Na deze ingrijpende verduurzaming kan de Bloemenbuurt  
weer decennia mee. De woningcorporatie heeft gekozen voor een mooie aanpak, met een hoge bewoners–
betrokkenheid.

9. Nijkerk – Woonpark Hoevelaken
Zorgvuldigheid ten top
Aan de rand van Hoevelaken is een nieuwe woonbuurt gerealiseerd. Het ligt op een voormalig kantoorterrein, 
vlak naast het landgoed van Huize Hoevelaken. De buurt is ruim opgezet, waardoor er veel ruimte is voor 
openbaar groen en een forse waterpartij, die het kleine broertje lijkt van de vijver op het naastgelegen 
landgoed. Het zuidelijke deel van het woonpark vormt de overgang naar de lintbebouwing langs de 
Westerdorpstraat. Hier staan ook sociale huurwoningen in een verkaveling die verwijst naar het traditionele 
slagenlandschap. Er is goed gebruik gemaakt van de kwaliteiten in de omgeving en door het zorgvuldige 
ontwerp is het een fijne plek geworden om te wonen.

10. Nijmegen – De Stelt Zuid in Lent
Optimale verbinding tussen natuur en wonen
De Stelt Zuid is een eigentijdse invulling van de VINEX-opgave aan de zuidrand van de Nijmeegse wijk 
Waalsprong, direct achter de Spiegelwaal. Op deze overgang van stad naar rivierenlandschap spelen  
botsende belangen. De grote woningbouwopgave en het grondexploitatiemodel vragen om een hoge 
bebouwingsdichtheid, terwijl de rivier juist om ruimte vraagt voor hoogwater en voor natuurwaarden.  
De wens voor sociale cohesie in de buurt vraagt ook om ruimte voor ontmoeting. Om aan al deze wensen  
te voldoen is het aantal woningen hier teruggeschroefd van 325 naar 280, zodat er ruimte ontstond voor  
een school met gymzaal en een gemeenschappelijke boomgaard. Deze boomgaard wordt door de bewoners 
gezamenlijk beheerd. De architectuur is duurzaam en eigentijds, terwijl de openbare ruimte aansluit op de 
ruige riviernatuur. Vooral de aandacht voor natuur en fauna is indrukwekkend. Landschappelijke kwaliteit  
van dijk, dijkwoningen, struinzone, erfafscheidingen en beeldkwaliteit woningen is hoog. Domweg: prachtig! 
Hier wordt natuur, flora en fauna werkelijk aan bewoners gekoppeld.



7 Juryrapport Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

11. Oude IJsselstreek – Restauratie historische buitenplaats Huis Landfort
Samenhang in tijd en ruimte, in schoonheid en harmonie
De geschiedenis van Huis Landfort gaat zo ver terug als 1434. Recentelijk kreeg de buitenplaats een grondige 
renovatie. Het huis is volledig gerestaureerd en voorzien van een herbouwd koetshuis. De moestuin die in 1945 
verdween is opnieuw aangelegd, inclusief leifruitmuur en koude bakken. Bij het beheer van de buitenplaats is 
een team van 100 vrijwilligers betrokken. Huis Landfort heeft de ambitie om een centrum te worden voor de 
Nederlandse buitenplaatscultuur. De restauratie is een gebaar tegen hedendaagse vormen van kunstmatige 
veroudering, en voor het ontdoen van lelijkheid en het durven aanbrengen van schoonheid naar eigen – en 
dus hedendaags – inzicht.

12. Rheden – Recordterrein
Trouw aan het verleden
Op een voormalig bedrijventerrein midden in Velp is een aantal nieuwe woningen gebouwd. De gemeente 
heeft jaren gepuzzeld over deze inbreidingslocatie. De eerste plannen voor herbestemming van de ijzerwaren–
fabriek bleken niet haalbaar en het gewenste aantal woningen was te hoog voor die plek. Uiteindelijk is er voor 
een mooie oplossing gekozen, waarbij karakteristieke delen van de fabriek zijn behouden en de nieuwbouw 
qua vormgeving verwijst naar de voormalige fabriek, met sheddaken en stelconplaten op de parkeerplaatsen. 
Er hadden veel meer woningen op deze plek gepast, maar de ontwikkelaar durfde het aan om een bijzondere 
binnenwereld te creëren op deze lastige locatie, die toch op een mooie manier is verbonden met de omgeving.

13. Tiel - Vlindertuin de Zindering & Zadenbibliotheek Tiel
Stimulans tot de economie van de hoop
Bovenop de ondergrondse parkeergarage in het centrum van Tiel heeft een groep van bijna 100 vrijwilligers 
een bloemrijke vlindertuin gerealiseerd. Voor de transformatie lag er een grasveld met een paar rozenstruiken. 
Nu is het een intieme en kleurrijke plek geworden met grote natuurwaarde, dankzij een goede samenwerking 
van de vrijwilligers met verschillende bedrijven en de gemeente. De tuin wordt nu intensief gebruikt door 
spelende kinderen, mensen die een ijsje eten, of yoga oefeningen doen. Bibliotheek Rivierenland en 
Cultuurgebouw Zinder organiseren lezingen en workshops in de Vlindertuin en Stadstheater de Agnietenhof 
werkt aan een voorstelling in de tuin. Via de Zadenbibliotheek kunnen bewoners zaden uit de Vlindertuin ook 
in hun eigen tuin uitzaaien. Het project kent een hoge graad van burgerparticipatie. Het is ambitieus en 
duurzaam, met eenvoud als kenmerk van schoonheid in de aanpak.

14. Wijchen – De Berendonck, regionale stadstuin voor recreatie en sport
Een maatschappelijk betekenisvolle ondernemersvisie
De Berendonck is een recreatieterrein van 160 ha tussen Nijmegen en Wijchen. Rondom een grote waterplas 
liggen talloze recreatieve voorzieningen, waaronder een golfbaan, wandelpaden en verschillende strandjes. 
Sport en recreatie worden steeds belangrijker in de stedelijke omgeving. Daarom hebben de ondernemers in 
het gebied de laatste tijd veel nieuwe functies aan het gebied toegevoegd. Er is een thermencomplex 
bijgekomen en een sportstrand. Er vinden verschillende grootschalige evenementen plaats. Toch krijgt ook de 
natuur de ruimte met een ijsvogelwand en een dassen-snoepbos. De ondernemers van De Berendonck werken 
samen aan ruimtelijke kwaliteit en toegankelijkheid, in combinatie met een gezond verdienmodel. Het project 
is een mooie bijdrage van een private partij aan het publieke domein. Dat verdient navolging.

15. Winterswijk – Vrijheidspark
Dorpsplein in verbinding gebracht
De omgeving van de voormalige burgemeesterswoning in het centrum van Winterswijk was een rommelig 
centrumgebied met verkeersonveilige straten, parkeerplaatsen en versnipperd groen. Nu is het getransformeerd 
tot een autovrij park, met speelplekken, inheemse beplanting, ruimte voor waterberging en voor evenementen. 
De monumentale gebouwen komen beter tot hun recht en de verbinding met de nabijgelegen winkelstraat is 
verbeterd. Het ontwerp is onderdeel van een grotere visie op het centrum van Winterswijk. Tijdens het 
planproces bestond bij sommigen de wens om het gebied helemaal autovrij te maken, maar Winterswijk  
was er nog niet klaar voor. Nog geen jaar na de realisatie van het park bleek het project zo succesvol,  
dat het autoverkeer er alsnog helemaal is uitgehaald. Het is een radicale transformatie die het centrum  
van Winterswijk naar een hoger niveau tilt. 
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Top drie
Na de presentatie van de 15 genomineerde projecten tijdens de gebiedenparade, nam de jury even de tijd om 
alles te laten bezinken en een aantal projecten te bezoeken. Na anderhalve week kwamen de juryleden weer bij 
elkaar om de knoop door te hakken. Ze liepen alle projecten nog eens na en kwamen zo unaniem tot een top 
drie. Deze drie projecten onderscheiden zich van de andere twaalf genomineerden op basis van de criteria die 
hierboven genoemd zijn en door de grote impact die ze hebben, de zorgvuldigheid van de uitvoering en iets 
moeilijk-definieerbaars als het ‘wow-effect’. De top drie bestaat, in willekeurige volgorde, uit de volgende 
projecten:

Arnhem – Avenue 1895 
De jury noemt dit project een toonbeeld van zorgvuldige transformatie-architectuur. Er is zeer respectvol 
omgegaan met de historische bebouwing van de voormalige Ambachtsschool. In de entreehal is een 
minimuseum ingericht over de geschiedenis van de school en nieuwe bewoners krijgen allemaal een boek met 
historische beelden van hun nieuwe huis. Op deze manier voelen nieuwe bewoners zich meteen betrokken bij 
de geschiedenis van deze plek, terwijl voormalige leerlingen en docenten ook een herkenbare plek houden om 
naar terug te keren. De hof achter het schoolgebouw is openbaar toegankelijk, zodat het een aantrekkelijk 
doorsteekje vormt voor bewoners van de naastgelegen woonbuurt. De beplanting bovenop de parkeerkelder 
vergroot de stedelijke biodiversiteit. De nieuwe bebouwing zet de toon voor een kwaliteitsverbetering van  
deze buurt met arbeiderswoningen, de trolleyremise en functionele bedrijfsgebouwen. De jury vindt het 
bewonderenswaardig dat de ontwikkelaar niet gestopt is met denken nadat de grondexploitatie was 
doorgerekend, maar een stapje verder ging om zo ruimtelijke kwaliteit toe te voegen voor de hele stad.

Bronckhorst – Landgoederenzone Baakse Beek
Na de extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat water 
leidend moet zijn bij ruimtelijke opgaves, maar het principe ook daadwerkelijk in de praktijk brengen is een 
tweede. De Baakse Beek is een mooi voorbeeld van een project waarbij het water echt leidend is.  
Het waterschap kiest hier niet voor pappen en nathouden, maar voor een grondige aanpak van het hele beek–
systeem. Het probleem van verdroging is niet de enige opgave die hier wordt aangepakt. Ook de kaderrichtlijn 
water, herstel van de biodiversiteit en het cultuurhistorische landschap van de landgoederenzone liften mee. 
Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen stelde het waterschap een handreiking op. Door de herinrichting van 
het watersysteem, wordt een aantal landbouwprecelen minder geschikt als wei- of hooiland. De boeren in het 
gebied werkten samen met het waterschap aan de vrijwillige ruilverkaveling die hierop volgde. Het project is 
goed uitgewerkt op verschillende schaalniveaus, van de individuele kavel tot en met het hele watersysteem. 
Langs de Baakse Beek zet het waterschap de kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie in om deze 
urgente wateropgave te tackelen. Dankzij het herstel van de natuurlijke beekloop en talloze 
landschapselementen is de omgeving ook voor recreanten aantrekkelijker geworden.

Tiel - Vlindertuin de Zindering & Zadenbibliotheek Tiel
Vlindertuin de Zindering doet zijn naam eer aan. Het project zindert aan alle kanten, van de bevlogen 
vrijwilligers, tot de zorgvuldige aanleg en de combinatie van functies. De meeste participatietuinen liggen 
ergens achteraf in een woonbuurt, of bij het spoor. In Tiel durfden ze het aan om een groot terrein in het 
centrum, direct bij stadspoort, over te dragen aan de bewoners. Stichting TielCentrumXL begon 10 jaar geleden 
met de aanleg van geveltuintjes, maar groeide uit tot een bewonersorganisatie met meer dan 100 vrijwilligers 
die met de nodige expertise een hoogwaardige natuurtuin kunnen aanleggen en beheren. Het enthousiasme 
van de initiatiefnemers is aanstekelijk. Ondertussen is de Vlindertuin een centrum van natuureducatie en 
stedelijke recreatie. Met de zadenbibliotheek spreidt de biodiversiteit zich als een olievlek over de stad uit.  
Als elke stad in Nederland een Vlindertuin van dit kaliber zou hebben, zou de impact niet te meten zijn. 
Daar is de jury van overtuigd.

De winnaar
Het was een leuke uitdaging om een uiteindelijke winnaar te kiezen uit deze drie top-projecten. Hoe vergelijk 
je een stedelijke inbreiding, grootschalige landschapsbouw, en een ecologisch burgerinitiatief? Tijdens het 
beraad zocht de jury steeds nieuwe argumenten en brachten de afzonderlijke leden verschillende invalshoeken 
in. Uiteindelijk besloot de jury zich te richten op de complexiteit van de opgave. Wat dat betreft sloten Avenue 
1895 en de Baakse Beek het beste aan op de criteria. Deze projecten hadden allebei veel voeten in de aarde. 
De jury vond Avenue 1895 en de Baakse Beek eigenlijk van vergelijkbare ruimtelijke kwaliteit en besloot 
daarom te kiezen op basis van de meervoudigheid en actualiteit van de opgave. Ook de voorbeeldfunctie  
van het project voor vergelijkbare complexe opgaven was een belangrijk criterium om tot de uiteindelijke 
winnaar te komen. Na een gezonde discussie leidde dit tot de winnaar van de Gelderse prijs voor ruimtelijke 
kwaliteit 2022: 
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Landgoederenzone Baakse Beek
Met deze prijs wil de jury het signaal afgeven dat klimaatadaptatie van levensbelang is en dat ruimtelijke 
kwaliteit een heel geschikt perspectief is om opgaven rond klimaatadaptatie aan te pakken. We moeten niet 
alleen praten over problemen rond verdroging, maar ermee aan de slag gaan in samenwerking met alle 
belanghebbende partijen. Landgoederenzone Baakse Beek is hierdoor een inspirerend voorbeeldproject voor  
de andere waterschappen, landgoederen en agrariërs. De jury prijst het lef van het waterschap om deze 
cultuuromslag binnen de eigen organisatie aan te gaan. Dit moet de nodige discussies hebben opgeleverd.  
In dit project is te zien dat noodzaak en ruimtelijke kwaliteit hand in hand gaan en dat forse ambities 
realiseerbaar zijn als keuzes vertaald worden naar belanghebbenden. Onze provincie heeft grote opgaven  
die effect zullen hebben op de ruimtelijke kwaliteit en de schoonheid van stad en land. Dit project laat zien  
dat zo een grote opgave niet bedreigend is, maar juist tot meer kwaliteit leidt. Een voorbeeld, een rolmodel 
voor de aanpak van komende grote vraagstukken in onze provincie.
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Avenu 1895  
in Arnhem

Avenu 1895 is een nieuwe en eigentijds woonomgeving. 
Het is gelegen aan de rand van het centrum van 
Arnhem op de overgang van de wijken Spijkerkwartier 
en Het Broek. Deze nieuwe stedelijke ontwikkeling is 
gebouwd in de periode 2018 – 2021. Avenu 1895 is een 
voorbeeld van binnenstedelijk verdichten: door het 
stapelen van functies en het slim benutten van loze 
ruimte is het mogelijk geworden om 163 woningen 
toe te voegen. De locatie heeft een rijke geschiedenis 
die meer betekenis krijgt als in 1895 een van de eerste 
Nederlandsche Ambachtsscholen in gebruik wordt 
genomen. In de loop van de tijd is er veel bij- en 
aangebouwd. Aan het begin van deze eeuw 
resulteerde dat in een volledig volgebouwd en 
versteend gebied. Aan de school-functie is met de 
verhuizing van het onderwijs in 2009 een eind 
gekomen. Al de latere aanbouwen van de vorige eeuw 
worden begin van deze eeuw gesloopt en zo ontstaat 
er een groot open gat met aan de noordzijde het 
19e-eeuwse monument. De voormalige ambachts–
school is nu omgevormd naar een karakteristiek 
woongebouw met 40 lofts, met respect voor gevels, 
maatvoering, materialen en indeling. En in samen–
hang met de oudbouw zijn 4 woongebouwen op een 
parkeerkelder gebouwd, met een stedenbouwkundige 
opzet van een half-open hofbouw.  
De 123 nieuwbouwappartementen vormen samen 
met de oorspronkelijke bouw een groot hof dat 
openbaar toegankelijk is. De inrichting van de tuin 
stimuleert sociale interactie tussen de bewoners van 
Avenu 1895 onderling en de bezoekers en passanten 
van de tuin. Eigenaar, ontwerpers, aannemers en 
gemeente Arnhem zijn trots op het resultaat.  
Zo inspireert Avenu 1895 bestaande stedelijke 
gebieden, in dorpen en steden, verdichting ook  
te zien als kans voor vergroenen.

Ingezonden door Johan Blokland (opZoom), Stan Mathijssen 
(Inbo) en Marnix Vink (Felixx)

De Welsker  
in het buitengebied van gemeente Aalten

Op de hooggelegen akker in de buurtschap De Heurne 
bij Dinxperlo ligt deze Rijksmonumentale scholten–
boerderij. Het ligt in de karaktervolle Achterhoek, 
met agrarische landerijen, boerenerven, beken, 
bosschages, houtwallen en bochtige weggetjes.  
In 1260 was het de plek waar mensen uit de regio 
hun afdrachten in de vorm van geld, graan of vee 
voldeden. De huidige bewoners van De Welsker 
hebben met de nodige durf de bouwvallen en 
verwaarloosde gronden omgezet in een aantrekkelijk 
erf, passend in de authentieke sfeer van de Achterhoek. 
De bewoners willen nadrukkelijk deze plek en de 
bijgebouwen toegankelijk maken en de locatie delen 
met buurtgenoten en geïnteresseerden. Er worden 
culturele activiteiten zoals muziekuitvoeringen en 
vergaderingen voor maatschappelijke doeleinden 
georganiseerd. Ook de buitenruimte is opgeknapt 
met de nodige toevoegingen: in het landschap 
verzonken zonnepanelen, hemelwateropvang, 
gebruik van waterdoorlatende lokale erfverharding 
(Achterhoeks Padvast),  boomgaard met hoogstam 
vruchtbomen van oude rassen geheel omzoomd  
met een streekeigen meidoornhaag, en stroken 
bosplantsoen met inlands loofhout. In samenspraak 
met gemeente Aalten, Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en met uitvoerende instanties is er een  
mooi resultaat neergezet. Voor wat betreft de 
buitenruimte moeten nog de laatste werkzaamheden 
worden verricht. 

Ingezonden door Harry Esselink, tuin- en landschapsarchitect 
en Vincenth Schreurs, architect
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Landgoederenzone Baakse Beek  
in gemeente Bronckhorst

In het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot, 
globaal tussen Ruurlo en Vorden, is in dit landelijk 
gebied met hoge natuur- en landschapswaarden 
water belangrijk. Het zijn de landgoedeigenaren die 
stap voor stap het voortouw nemen samen met het 
waterschap. Een eerste uitvoering was in september 
2020 gereed, op de Wildenborch. Een tweede 
uitvoering is sinds juni 2022 op ’t Medler aan de 
gang. Deze wordt begin 2023 afgerond. Het doel is 
om komende jaren elk jaar minimaal één project of 
landgoed in uitvoering te nemen waar veel partijen 
betrokken bij zullen zijn. In de Landgoederenzone 
Baakse Beek zijn landschap en de natuurlijke 
ontstaanswijze van het gebied leidend in het 
watersysteemontwerp. Het agrarisch landgebruik 
past zich aan aan de mogelijkheden en beperkingen 
van het natuurlijk bodem- en watersysteem.  
Daarbij is het opzettelijk onder water zetten van  
een gebied een vorm van watervoorraadbeheer.  
Kwel, broekbos en klimaatbestendige beplanting en 
opgeleide beken zorgen ervoor dat het gebied beter 
beschermd is tegen het veranderende klimaat. 
Enkele cijfers van landgoed ‘t Medler: 300 hectare 
herinrichting watersysteem, waarvan 30 hectare 
nieuwe natuur. Ongeveer 100 hectare vrijwillige 
kavelruil pachtgronden. Ruim 2 kilometer 
beekherstel (Kaderrichtlijn Water). Vele kilometers 
primaire watergangen ondieper gemaakt of 
gedempt. Circa 3 kilometer nieuwe landschaps-
volgende, zeer ondiepe geulen gegraven.  
Herstel cultuurhistorische elementen zoals  
opgeleide beek met aquaducten en herstel 
landschapselementen zoals lanen en heggen.  
Meer dan voorheen zal gebiedsontwikkeling moeten 
starten bij het leidend laten zijn van de bodem- en 
watersystemen. Met aandacht voor én gebruikswaarde 
(agrarisch gebruik, biodiversiteit), én toekomst–
waarde (klimaatbestendig in meerdere opzichten)  
én belevingswaarde (landschap, natuur, 
cultuurhistorie). 

Ingezonden door Astrid Stokman, Waterschap Rijn en IJssel 

Kuidenhof te Mallum  
aan de rand van Eibergen, gemeente Berkelland

In de noordelijke dorpsrandzone van Eibergen is  
de Kruidenhof aangelegd en ingericht. Het ligt op 
een markante plek bij de Mallumse Molen, een 
onderslagwatermolen aan de Berkel. Het is een 
groene plek geworden voor spelen, leren en 
ontmoeten in Marke Mallem. Het is een gebied  
met een duidelijke meerwaarde voor recreatie en 
toerisme. De Kruidenhof is een trekker geworden 
en een plek met een recente voorgeschiedenis van 
tennisbaan en daarvoor natuurzwembad. De hof is 
ontworpen door een tuin- en landschapsarchitect. 
Het voormalige tennisclubgebouw is nu bezoekers–
centrum. Bij de ontwikkeling van de Kruidenhof zijn 
veel materialen uit de zwembad- en tennistijd 
hergebruikt. De ontmoetingsruimte is na vertrek  
van dagopvang multifunctioneel gemaakt met  
een nieuw verdienmodel: verhuur voor diverse 
activiteiten aan bedrijven en organisaties. Een fraai 
architectonisch afdak met sedum vervangt het afdak 
van plastic golfplaten. De tuin is breder toegankelijk 
gemaakt voor activiteiten voor een jongere 
doelgroep. Er zijn nieuwe elementen toegevoegd:  
een leessilo beschilderd door een lokale kunstenaar, 
een klein amfitheater met podium en overkapping 
met een doek voor schaduw en tegen regen,  
een natuurspeelplek en tevens uitzichtoren, en een 
zonnewijzer in de vijver. 
Diverse lokale groepen zijn betrokken bij de 
Kruidenhof en werken samen met de gemeente.  
De uitvoering van het totale plan leidde tot groei  
van het aantal vrijwilligers van 40 naar 60.  
Ook zijn er meer jongere vrijwilligers bij gekomen. 
De Kruidenhof is een voorbeeld voor dorpen, maar 
ook stadswijken, om mooie en toegankelijke plekken 
te maken in de dagelijkse leefomgeving van haar 
inwoners. Zowel jong als oud.

Ingezonden door Roel Heij, voorzitter van de Stichting 
Kruidentuin Eibergen en Peter van Heek, voormalig directeur 
van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland
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Centrumgebied Nationaal Park De Hoge Veluwe  
in gemeente Ede

Het centrumgebied ligt midden in het Nationaal 
Park de Hoge Veluwe. In opdracht van Stichting 
Nationaal Park de Hoge Veluwe vond de 
herinrichting van het centrumgebied plaats tussen 
2018 en 2022. Gebaseerd op een cultuurhistorische 
visie en een totaalplan. Het centrumgebied werd  
als leeg, stenig en ongezellig ervaren.  
Het Marchantplein is omgevormd van een hard plein 
met een stadse uitstraling naar een veel ‘zachtere’ 
plek met een landschappelijk karakter. Het nieuwe 
gebied toont zich als een informele open plek in het 
bos, waar bospaden bij elkaar komen en de natuur 
het belangrijkst is.  Rond deze ‘open plek’ staan drie 
gebouwen, ieder met hun rug tegen het bos. 
Restaurant De Koperen Kop voldeed niet meer en is 
vervangen door het Parkpaviljoen. Hierin zijn een 
restaurant, ontvangstbalie, vergaderruimtes, 
toiletten en de parkwinkel gecombineerd.  
Het Museonder wordt intern vernieuwd maar blijft 
behouden. De fietsherstelwerkplaats is gebleven 
maar de kap is gedraaid. Hierdoor wordt de zichtlijn 
richting het Pampelse Zand geopend en start de 
rondwandeling van het ‘Landschappenpad’ visueel  
al op het plein. De klinkervlakte maakte plaats  
voor halfverharding met (deels) verhoogde groen 
‘eilanden’ gevuld met heideschraalgrasland en 
inheemse bomen die aansluiten op de directe 
omgeving. Het landschap loopt zo echt door tot op 
het plein en het plein is klimaatbestendig geworden, 
inclusief infiltratie van hemelwater. De vernieuwde 
fietsenstalling ligt verankerd in haar omgeving.  
Deze nieuwe herinrichting, resultaat van lange  
adem en doelen vasthouden, toont de waarde van 
eigentijdse en landschappelijke ontvangst- en 
verblijfplekken, gecombineerd met goede 
architectuur. Om op meer plekken toe te passen.

Ingezonden door Hank van Tilborg, directeur/tuin- en 
landschapsarchitect, H+N+S landschapsarchitecten

Zonneproject Den Heuvel  
in het buitengebied van gemeente Culemborg

Het Zonneprojectproject bevindt zich in het 
buitengebied van Culemborg, op en naast het 
boerenerf van een melkveebedrijf, tevens gelegen 
naast een natuurgebiedje. Bijgedragen wordt aan  
de grote opgaven van deze tijd: duurzame voedsel–
productie, energieopwekking en biodiversiteit. 
Initiatiefnemers stellen hun daken en land 
beschikbaar aan een lokale energiecoöperatie.  
Samen met de energiecoöperatie is gekozen voor 
duurzame energieopwekking. Omdat de nodige 
netaansluiting voor alleen zon op dak te kostbaar 
was, kwam een veldopstelling ter sprake.  
Horizontale panelen waren geen optie op de grond.  
Grond is nodig voor het extensieve agrarisch bedrijf. 
Via de energiecoöperatie is het idee geopperd voor 
verticale panelen, waarbij meervoudig landgebruik 
mogelijk is. Hierdoor kunnen de koeien nog steeds 
grazen in het veld en kan er worden gemaaid. 
Daarnaast leveren verticale panelen meer kilowattuur 
en ook op piekmomenten zoals in de ochtend en 
namiddag. De panelen volgen de lijnen van de 
greppels die door de kleigrond al aanwezig zijn. 
De panelen hebben wel impact op het landschap 
omdat ze ook hoger zijn dan horizontale panelen. 
Om toch de ruimtelijke kwaliteit te behouden en 
aansluiting te vinden bij het naastgelegen natuur–
gebied is besloten om struwelen (begroeiingen van 
struiken en bomen, die meestal niet hoger worden 
dan zo’n vijf meter) langs het veld te planten.  
Het zicht op de panelen wordt minder en tegelijk 
wordt de biodiversiteit verhoogd.  Zo wordt 
Zonneproject Den Heuvel een interessant voorbeeld 
van hoe koppelkansen kunnen worden benut op de 
vele boeren- en burgererven in het buitengebied,  
in verbinding met de lokale gemeenschap.

Ingezonden door Gijs de Raad van DERAAD vof,  
melkvee en paardenpension bedrijf
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Bloemenbuurt Didam  
in gemeente Montferland

In het bestaand stedelijk gebied van Didam is 
voortvarend de Bloemenbuurt omgevormd naar  
een groene, duurzame en aardgasvrije wijk.  
De Bloemenbuurt is een jaren 60 wijk met  
630 woningen waarvan ruim 200 van woningbouw–
verenging Plavei. Het participatietraject met de 
bewoners startte in 2018. De uitvoering van het 
project startte in 2019. De planning is: in oktober 
2023 alle woningen aangesloten op het warmtenet. 
Uitkomst van het participatietraject was: meer 
groen, meer parkeren, een ontmoetingsplek en 
aardgasvrij met een warmtenet. Dit was dé kans om 
de krachten te bundelen voor een groene duurzame 
wijk. Opgave: het maken van een groene duurzame 
wijk door renovatie en sloopnieuwbouw van ruim 
200 woningen van Plavei, herstructurering van het 
openbaar gebied met meer ruimte voor groen en 
parkeren en integratie van een lokaal warmtenet.  
Er is in overleg met bewoners een gedeelte van de 
voortuinen (2 meter) ‘ingeleverd’ om in de straten 
meer parkeergelegenheid en groen te maken.  
In deze strook is het warmtenet gelegd en is de 
ruimte ingevuld met struiken, bomen en hemelwater-
infiltratievoorzieningen. Midden in het park staat 
het Energiehuis waarmee de warmte voor het 
warmtenet wordt opgewekt. Het Energiehuis is 
ontworpen als een paviljoen (aangekleed met 
sloophout) waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
Ruim 80% van de woningen zijn aangesloten op het 
warmtenet. Dit project draagt tevens bij aan 
verbetering van de doorstroming van verkeer, 
leefbaarheid, beeldkwaliteit en groenstructuur 
waardoor de ‘verloederde’ wijk minder eentonig en 
veiliger is geworden. Het is nog niet helemaal gereed 
maar nu al een project dat gezien wordt en uitnodigt 
om de energietransitie overal aan te gaan.

Ingezonden door Robin Sommers, Woningcorporatie Plavei 

Pluktuin Gelukkige Groenten  
in gemeente Heumen 

Pluktuin Gelukkige Groenten ligt nabij Malden en 
direct naast de woonwijk Hatert, Nijmegen. Het is 
gerealiseerd in 2021. Het is een kleinschalige vorm 
van stadslandbouw die de keuze uit de supermarkt 
naar het land brengt. Bij de pluktuin kan je 
gedurende het jaar 80 tot 100 verschillende 
gewassen zelf komen oogsten. Dit zijn groentes, 
kruiden, klein fruit en bloemen. De ruimtelijke 
inrichting zorgt voor een prachtig uitzicht over een 
hectare met veel verschillende kleuren en lijnen op 
fietsafstand van de stad Nijmegen. Omdat de klanten 
geen pakketje krijgen maar zelf komen oogsten  
(op vertrouwen) is een duidelijke inrichting van  
het perceel essentieel. Ze kunnen zelf naar de tuin 
komen en deze is altijd open. Hiervoor zijn duidelijke 
looppaden gemaakt, inclusief  vakindelingen en 
stroken. De bewuste consument wil dat voedsel 
duurzamer wordt geproduceerd, zij worden klant  
van de pluktuin (nu ongeveer 250 mensen) en dragen 
bij dat de eigenaren bodemvruchtbaarheid en de 
biodiversiteit worden verbeterd. De initiatiefnemers 
zijn ook bezig met natuureducatie op scholen: 
kinderen kennis laten maken met moestuinieren 
(waar komt ons voedsel vandaan?) en seizoens–
groentes (wat kan er in de Nederlandse natuur 
groeien?). Ze ontvangen geen subsidies of zorggeld 
en zijn in hun tweede jaar al financieel gezond.  
De initiatiefnemers hebben inspiratie gehaald  
uit Community Supported Agriculture (CSA) 
ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk. Ambitie: “We willen iedereen in omgeving 
Nijmegen de kans geven groentes te komen oogsten 
in een lokale pluktuin. Deze winter openen we een 
tweede pluktuin in Ooij (Nijmegen-Oost). In 2023 
willen we ook een tuin bij Nijmegen-Noord openen. 
Wie volgen?”

Ingezonden door stadsboeren Sam Emons en  
compagnon Jorian Damen, initiatiefnemers
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De Stelt Zuid  
in Nijmegen

De Stelt-Zuid ligt tussen de nieuwe wijken van  
het dorpse Lent en het historische centrum  
van Nijmegen. Aan de voet van de dijk van het 
rivierlandschap van de Waal, aan het Rivierpark met 
Spiegelwaal. Het ontwerpproces startte in 2016 en  
de bouw van de woningen vanaf februari 2020.  
De Stelt-Zuid is een van meest markante plekken  
in de Waalsprong. Schakelpunt tussen stad en dorp, 
tussen landschap en rivier. Door een planproces 
waarbij mensen op elkaar konden reageren is een 
buurt ontstaan, waarin bewoners genieten vanuit 
hun woonkamer van het landschap.  Zij beheren dat 
landschap gezamenlijk beheren (sociale cohesie).  
Het stedelijk landschap is gericht op biodiversiteit en 
natuurinclusief bouwen. Voor de woningbouwopgave 
(inclusief kindcluster en gymzaal) is de samen–
werking gezocht met een vastgoedontwikkelaars en 
een woningbouw-corporatie. De uitwerking van het 
stedenbouwkundig ontwerp is tot stand gekomen 
door middel van diverse ateliersessies. In de 
ontwerpopgave is de voorwaarde gesteld dat alle 
grondgebonden woningen een verbinding krijgen 
met het groen. Als uitgangspunt is gekozen om éérst 
het landschappelijke karakter vast te leggen door 
dijk, boomgaard, struinzone en watersingel in  
te tekenen. En vervolgens werden de woningen 
ingepast, waardoor ‘wonen in het landschap’ is 
ontstaan. 
Tevens zijn maatregelen genomen die inspelen  
op klimaatverandering: water langer vasthouden, 
voorkomen van hittestress door te kiezen voor meer 
groen (zo dicht mogelijk bij de woningen) en minder 
verharding. De omvangrijke woningbouwopgave in 
Nederland en in Gelderland vraagt om uitdagende 
oplossingen en nieuwe woonconcepten.  
De Stelt-Zuid inspireert.

Ingezonden door Paul Goedknegt: stedenbouwkundige, 
gemeente Nijmegen

Woonpark Hoevelaken  
in gemeente Nijkerk

Een nieuwe woonwijk is gebouwd aan de rand van 
Hoevelaken, in de overgang naar het Hoevelakense 
Bos en Huize Hoevelaken. Het is een landschap 
waarbij de verkaveling volgens een bepaald patroon 
plaatsvond (slagenlandschap) tussen Hoevelaken en 
Nijkerkerveen. De wijk is ontstaan in de periode  
2020 – 2022. Woonpark Hoevelaken is een onder–
scheidende gebiedsontwikkeling en een omvorming 
van een oude kantorenlocatie naar een unieke 
woonlocatie. Samenhang tussen bebouwing en 
openbare ruimte in een groene omgeving maken het 
een uniek woongebied. Het is een locatie voor allerlei 
doelgroepen, waar de Gemeente Nijkerk uitermate 
trots op is. De locatie is zorgvuldig gekozen en er is 
gewerkt aan een aantrekkelijke stedenbouwkundige 
opzet, met aandacht voor landschap, water en 
cultuurhistorie. Nadrukkelijk heeft ontwerpend 
onderzoek, waarbij verschillende partijen 
(ontwikkelaar, gemeente, omwonenden, Gelders 
Landschap) betrokken zijn geweest, geleid tot een 
opzet die recht doet aan de kwaliteiten van de plek. 
De leerpunten zijn: werken op basis van een open 
planproces, kwaliteiten met elkaar benoemen en 
deze drager van het plan maken. Woonpark 
Hoevelaken toont hoe uitbreidingsopgaven met inzet 
van goede samenwerking en ontwerpkracht leidt tot 
mooie gebieden met duurzame toekomst, ook bij 
klimaatverandering; om met elkaar vast te houden 
en door te zetten.

Ingezonden door Luc Bos en  
Arjan van der Laan, stedenbouwkundigen
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Recordterrein  
in Velp in gemeente Rheden

Op deze plek in Velp is gekozen voor woningbouw, 
met behoud van karakteristieke delen van de oude 
bebouwing. Hierdoor is er geen standaard nieuw–
bouwproject gerealiseerd, maar een heel herkenbaar 
uniek wijkje met respect voor de historie van de plek. 
Voor deze locatie lag al lang een ontwikkelwens.  
De functie van metaalwarenfabriek was niet meer 
passend op deze plek in het dorp. Herbestemming 
van de fabriek bleek niet mogelijk en het zou goed 
zijn als er op deze plek een nieuwe woningbouw–
ontwikkeling zou komen. Dit is lang niet gelukt 
onder andere door het stellen van te hoge doelen. 
Het programma was te groot, wat niet passend  
was voor de locatie en geen oog had voor de plek,  
de historie en de gebouwen die aanwezig waren in 
het gebied. Daarom is het ontwerp uitgegaan van het 
behouden van (delen) van de bestaande bebouwing 
en deze inpassen in de nieuwe woonwijk. Hiermee is 
de cultuurhistorische waarde van het gebied 
vertrekpunt geweest en is de historie goed in het 
ontwerp opgenomen. Tijdens de bouw is met zorg 
gesloopt zodat karakteristieke delen behouden zijn. 
In de openbare ruimte zijn ook keuzes gemaakt die 
niet standaard zijn voor gemeente Rheden. 
Bijvoorbeeld parkeerplaatsen uitgevoerd met 
stelconplaten welke goed passen bij de locatie. 
Schaaldaken en een deel van de oude fabriekshal  
zijn behouden en krijgen een nieuwe functie.  
De sheddaken waren ook beoogd om te behouden, 
maar helaas was dit niet mogelijk. In de vormgeving 
van de nieuwe woningen zijn deze vormen van de 
daken wel teruggebracht. Het project nodigt uit om 
de vele bebouwde en onbebouwde plekken in 
Gelderse steden en dorpen te zien vanuit een nieuw 
woonperspectief met verwijzingen naar historie en 
identiteit.

Ingezonden door Frank Kock namens De Bunte Ontwikkeling BV

Huis Landfort  
in Megchelen in gemeente Oude IJssel

Het betreft de restauratie van de historische 
buitenplaats Huis Landfort, gelegen in een uiterste 
punt van de Achterhoek aan de Oude IJssel aan  
de rand van het dorp Megchelen. De omvang is  
50 hectare. Vanaf 2017 is het werk aangevangen,  
van conceptontwikkeling tot uitvoering.  
Dat betekent dat de eeuwenoude (1434) historische 
buitenplaats Huis Landfort is ontdaan van lelijkheid 
en aan zichzelf teruggegeven met een verbluffend 
resultaat waarbij letterlijk alles is gerenoveerd/
gerestaureerd. Hier is ingezet op harmonie en 
schoonheid. Huis Landfort is volledig gerestaureerd 
en voorzien van een herbouwd koetshuis. Ook kreeg 
het zijn in 1945 verloren moestuin weer terug, met 
een leifruitmuur en bakken om de plantjes ook in de 
winter te laten groeien. De stichting werkte samen 
met lokale, provinciale en landelijke overheid 
(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed); inclusief  
4 projectarchitecten (park, moestuin, landhuis  
en koetshuis).  De stichting is levendig met bijna  
100 vrijwilligers. Het landgoed is aantrekkelijk voor 
de vele bezoekers uit Nederland en uit het om de 
hoek gelegen Duitsland. Gestreefd wordt om het 
grote publiek kennis te maken met de traditionele 
waarden van historische buitenplaatsen als ‘helende 
plekken in onze tijd’. Huis Landfort moet op basis 
van de opbouw van de collectie (objecten en bomen/
planten) uitgroeien tot een landelijke centrum voor 
de Nederlandse buitenplaatscultuur. Huis Landfort 
toont de waarde van restaureren, om erfgoed veilig 
en open te stellen. Keuzes die we vaker hebben 
gemaakt en weloverwogen moeten blijven doen.

Ingezonden door René W.Chr. Dessing, directeur stichting 
Erfgoed Landfort
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De Berendonck  
tussen Wijchen en Nijmegen

Recreatiegebied de Berendonck ligt zuidwestelijk  
ten opzichte van de stad Nijmegen, grenzend aan de 
wijk Dukenburg. Aan de andere zijde ligt de kern van 
Wijchen. Mensen zijn op zoek naar uitloopgebied, 
plekken om te ontspannen, sporten, feesten en 
recreëren. Op de Berendonck (160 hectare) worden 
deze behoeften samengebracht. De Berendonck is 
een gratis toegankelijk landschappelijk stadspark of 
regionale stadstuin waar verschillende stedelijke en 
regionale behoeften samen komen.  
Voor ontspanning kan iedereen terecht voor 
dagrecreatie, gecombineerd met zwemmen of een 
hondenwandeling en natuurlijk ook in Thermen 
Berendonck. Er is ruimte voor feestelijke en sportieve 
evenementen (respectievelijk Emporium en Strong 
Viking Run) en faciliteiten: gratis outdoor fitness,  
3x3 basketbal, een watersportentrum, golfbaan en 
een hardlooproute met obstakels rond het gebied.  
En heeft de natuur haar ruimte. De Berendonck kent 
een beleefbaar natuurdeel waar gewerkt wordt aan 
zoveel mogelijk biodiversiteit. Een voorbeeld is de 
geplaatste IJsvogelwand en het dassen snoepbos. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een wandelweide  
voor grazers. De combinatie van deze gebruiks–
mogelijkheden levert een zeer rijk en interessant 
landschap op. Actueel is de inzet van de Berendonck 
als locatie voor sport en bewegen. Sportelementen 
zijn ingepast in de omgeving en worden verder 
gevoed door het thema meerjaarlijks te activeren  
met evenementen. Berendonck is een mooi project 
binnen de verstedelijkingsopgave, de verbinding van 
stad en buitenruimte en de bijdrage van private 
partijen aan de plek voor het publiek. Ook sport en 
bewegen verdient meer en meer een speciale plek in 
ruimtelijke ontwikkelingen.

Ingezonden door Kees Rutten, directeur Leisurelands

Vlindertuin De Zindering 
in Tiel

In het centrum van Tiel is boven de ondergrondse 
parkeergarage Westluidense Poort, de Vlindertuin 
aangelegd. Deze tuin (van 2300 vierkante meter) is 
op initiatief van bewoners en in samenwerking met 
veel partijen, in de periode oktober 2020 tot en  
met mei 2021 aangelegd en ingericht. Meer dan  
100 vrijwilligers verrichtte dit kleine wonder.  
De tuin ligt als een verbindend gekleurd tapijt tussen 
de drie aan de tuin gelegen culturele instellingen: 
Bibliotheek Rivierenland, Cultuurgebouw Zinder en 
Stadstheater de Agnietenhof. Een aantrekkelijke 
entree en een mooi gekleurd visitekaartje van de 
stad. De stichting heeft met een klimaat- en 
milieuvriendelijke aanpak een groots ‘feel-good-
project’ van de grond gekregen. Haar doelen daarbij 
zijn: het versterken van de biodiversiteit binnen 
stedelijk gebied (plus bewustwording) en het 
versterken van leefbaarheid en sociale cohesie. 
Daarom is ook besloten om biologische zaden 
- voor een groot deel uit de Vlindertuin, maar ook  
uit particulier (moes-)tuinen - te verspreiden via  
de Zadenbibliotheek. Er zijn al bijna 3000 zakjes 
biologische plantenzaden uitgeleend. Bijzonder om 
te bedenken is dat al die zakjes plantenzaden 
bevatten die met de hand geplukt, gedroogd, 
geschoond, geadministreerd en in zakjes zijn  
gestopt door de vrijwilligers. Er is een grote cirkel 
van betrokkenheid rondom beide projecten (tuin en 
zadenbieb). De Vlindertuin wordt zeer intensief 
gebruikt. Met regelmaat zijn er rondleidingen voor 
(ook internationale) tuinclubs die de tuin willen 
bezichtigen. De samenwerking met de drie culturele 
centra om de Vlindertuin heen is meer dan fijn.  
Ook zin om mooie plekken te maken in wijk, dorp of 
stad? Bezoek de Vlindertuin.

Ingezonden door Gera van der Leun, Stichting TielCentrumXL
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Vrijheidspark  
in Winterswijk

Midden in het centrum van Winterswijk, op de plek 
rondom de voormalige burgemeesterswoning,  
het voormalige raadhuis en postkantoor heeft  
een unieke binnenstedelijke verandering plaats–
gevonden. Straten en parkeerplaatsen zijn in de 
periode 2018-2022 omgevormd naar een park.  
Het doel van het project was om het dorp leefbaarder 
te maken en beter in te spelen op klimaat–
veranderingen. Ook was het de bedoeling om het 
centrum meer een geheel te maken en een flinke 
kwaliteitsslag door te voeren. In plaats van dat er 
allemaal auto’s doorheen rijden en geparkeerd staan, 
is er nu een groen rustpunt gemaakt: zitten, 
ontmoeten en spelen. Het Vrijheidspark was in 
eerste instantie geen park. Het was een aantal 
straten, waar bijzondere gebouwen aan lagen in  
een jaren 30-structuur. Het was een rommelige 
omgeving. De straten zijn omgevormd naar een 
zwierige parkloper met een nieuwe waterspeelplek, 
een paviljoen, een speeluil, en ruimte voor 
evenementen. Het resultaat is een klimaatadaptief 
centrumgebied met een verhoogde verkeersveilige 
omgeving. Het monumentale raadhuis, de kerk, en 
het Postgebouw liggen nu in het park en komen 
beter tot hun recht met goede zichtlijnen.  
Ze worden omzoomd door beplanting en liggen aan 
doorlopende bestrating. Alle overbodige elementen 
zijn verwijderd, waardoor de plek meer open is 
gemaakt. Het Vrijheidspark wordt omarmd door de 
inwoners en bezoekers en is daarmee een aanwinst 
voor Winterswijk. Maar kritische reflectie is er ook. 
Het Vrijheidspark spoort aan om nieuw ingerichte 
verblijfplekken in te richten in bestaand stedelijk 
gebied.

Ingezonden door Theun Temming, gemeente Winterswijk en 
Jan Eiting, Buroharro, landschap & stedenbouw
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peilingen, discussies, aankondigingen, impressie–
verslagen, geleerde lessen en handvatten voor 
ruimtelijke kwaliteit. Met een redactie wordt  
het e-magazine levendig en actueel gehouden en 
worden passende audiovisuele middelen ingezet. 

Nawoord
Winnaar van de publieksprijs van GPRK 2022 is bij 
het samenstellen van deze brochure nog niet bekend, 
maar gaat steevast naar het project dat de meeste 
stemmen heeft gekregen.

Dankwoord
Dank gaat uit naar de inzenders van de genomineerde 
projecten, hun vertegenwoordigers en achterbannen. 
Teksten bij de hiervoor geëtaleerde projecten zijn 
grotendeels van hun hand. 

Dank gaat uit naar de leden van de jury:  
Walter Hamers, Dorien de Wit, Peter Koelewijn,  
Jelle Hettema en Sofia Opfer, voor hun deskundige 
en inspirerende beraadslaging en beoordeling. 

Dank ook aan de leden van het adviespanel:  
Linda te Wiereke (oud-burgerlid commissie 
ruimtelijke kwaliteit Apeldoorn), John van Dijk 
(architect), Hanny Heetman (landschapsarchitect), 
Jarne van de Klok en Roel Klein Hesselink (studenten 
landschapsinrichting Van Hall Larenstein),  
Shannon Wempe en Amber Mekking (studenten 
bouwkunde) en Michiel Bakx (Phd-student WUR) 
voor de verrassende keuze van projecten. 

Speciale dank aan Goedele Monnens voor de mooie 
fotografie en aan Christel Steentjes, Marlieke Damstra 
en Renée Koning van het Gelders Genootschap voor 
de prettige medewerking. We gaan voorwaarts.

December 2022

Tot slot

De negende editie van de Gelderse prijs voor 
ruimtelijke kwaliteit krijgt in tegenstelling tot 
eerdere edities een bijzondere invulling door de 
editie niet met de manifestatie als afgerond te 
beschouwen maar als het ware voor te zetten met 
een dialoogtraject. In dit vervolg gaat het om het 
organiseren van een reeks bijeenkomsten bestemd 
voor verschillende doelgroepen. Activiteiten zullen 
gericht zijn op bezoek, excursie, debat, workshop, 
schetssessie, atelier, onderzoek, ontwerp. De collectie 
van genomineerden staat centraal en het leitmotief 
‘de kunst van het kiezen’. Doel is om de dialoog aan 
te gaan over ruimtelijke dan wel omgevingskwaliteit, 
elkaar te ontmoeten (netwerken), om ervaringen uit 
te wisselen, van elkaar te leren en bevindingen door 
te geven. Hoe het een en het nader vorm krijgt wordt 
nog nader uitgewerkt.

Vanuit de genomineerde projecten van GPRK 2022 
onderscheiden zich een aantal thema’s (niet 
volledig):
• Woningbouwprojecten (o.a. verdichten, 

uitbreiden, herbestemmen, gebruik erfgoed)
• Verstedelijking en (her)inrichting van grote en 

kleine groene buitenruimten 
• Herinrichting pleinen, verkeers- en 

verblijfsruimten 
• Renovatie /restauratie erfgoed met 

verduurzaming
• Duurzaamheid via keuzes over biodiversiteit, 

energietransitie, klimaatadaptatie en 
voedselvoorziening

• Betrokkenheid burgers, consumenten, 
vrijwilligers, ondernemers met de directe 
leefomgeving

In de loop van januari 2023 zal een e-magazine  
(op provinciale website gelderland.nl) publiek 
toegankelijk zijn en vormt het de basis van het 
dialoogtraject. Het zal een bundeling zijn van  
info over projecten, artikelen, interviews, 
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