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Basisschool De Verwondering 

Almere

Veel natuurinclusieve maatregelen, 

het gebouw en de natuurlijke 

omgeving laten leerlingen kennis 

maken met de natuur als dynamisch 

proces. 

Het gebouw is volledig van hout en 

andere natuurlijke en biobased

materialen. 

Opdrachtgever: Gemeente Almere / Stichting 

prisma

Architect: ORGA architect

Landschapsarchitect: Goed geplant - Peter 

de Boer

Uitvoerder: Van Norel Bouwgroep



Jury: “Hier is een compleet ecosysteem geschapen.”
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Berckelbosch

Eindhoven

Natuurinclusieve

gebiedsontwikkeling op grote schaal. 

In het gebied is volwassen groen 

aangeplant en bestaand groen 

behouden. Ook zijn heggen als 

erfafscheiding gebruikt, om voor 

verschillende soorten een prettige 

leefomgeving te creëren. 

Ontwikkelaar: Ballast Nedam Development

Architect: Luijten Smeulders Architecten & 

NB Architecten

Uitvoerder: Ballast Nedam Zuid



Jury: “Op dergelijke grote schaal natuurinclusief

aan de slag, dat zien we graag.”
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Celsius

Eindhoven

Hip, groen en kleurrijk zijn de 

basisprincipes in deze 

nieuwbouw/herontwikkeling, welke 

zowel in de architectuur als de 

inrichting van de openbare ruimte 

zijn doorgevoerd. Daarbij is ingezet 

op beplanting die biodiversiteit en 

seizoensbeleving versterkt. 

Ontwikkelaar: Woningcorporatie Trudo

Architect: Tarra architectuur en stedenbouw 

Landschapsarchitect: Buro Lubbers 

Landschapsarchitectuur & Stedenbouw 

Uitvoerder: Hurks



Jury: “Hier laat men zien dat ook in 

hoogstedelijk gebied vanalles mogelijk is.”
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Dakenstroom

Kaatsheuvel

Een renovatieconcept met als doel 

om het rijtjeshuis maximaal 

natuurinclusief te verduurzamen. Er 

zijn reeds enkele honderden 

woningen in verschillende dorpen in 

Noord-Brabant verduurzaamd. In de 

komende periode zullen nog enkele 

honderden woningen worden 

aangepakt. 

Ontwikkelaar: Wooncorporatie Casade

Architect: Verschillende partijen

Uitvoerder: Weijerseikhout/Coen Hagedoorn 

Brabant, Tausch Projects, Van de Heuvel



Jury: “Groen en duurzaam voor iedereen toegankelijk.”
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Haags Buiten

Den Haag

Centraal staat wonen in het groen. 

De ligging, aansluitend op een 

ecologische zone en een ecolint met 

het water dat door de wijk loopt, is 

goed. De buurt is er ook mee 

verweven. In het ontwerp is 

bovendien veel rekening gehouden 

met de waterhuishouding van het 

gebied.

Ontwikkelaar: ABB Bouwgroep

Architect: Kampman Architecten

Landschapsarchitect: Vollmer&Partners

Uitvoerder: ABB Bouwgroep



Jury: “De aandacht voor beplanting laat 

diepgang zien.”
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Meervleermuistorens

Nieuwendam en Ransdorp, 

gemeente Amsterdam

Vervangende huisvesting - en een 

stapje verder - voor kolonies 

meervleermuizen. Door te monitoren 

hoe de toekomstige 

vleermuisbewoners het gebouw in 

gebruik nemen, is voortdurende 

verbetering mogelijk. De 

meervleermuistorens hebben 

tegelijkertijd een natuur-

educatiefunctie voor schoolkinderen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Architect: RUIMTELAB

Uitvoerder: Van Os aannemersbedrijf en 

Klies en Jozef Bouw bv.



Jury: “Iconisch object dat de aandacht 

trekt.”



Programma | 12.30u

New West

Amsterdam

Met de principes van 'open building' 

in ontwerp en constructie, zijn de 

ruimtes aan te passen aan 

veranderende behoeften, met als 

doel het project toekomstbestendig 

te maken. Boven de stedelijke plint 

zijn de woonblokken gesitueerd rond 

een centrale collectieve groene 

ruimte.

Ontwikkelaar: Heutink Groep

Architect: Olaf Gipser Architects & VURB 

Architects 

Landschapsarchitect: Smartland

Uitvoerder: Olaf Gipser Architects & VURB 

Architects



Jury: “Dit concept staat als een huis.”
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VDG Warehouse Schiphol 1

Haarlemmermeer

Duurzaamheid breder getrokken dan 

alleen technische duurzaamheid. Het 

moet ook beleefbaar duurzaam zijn, 

een prettige verblijfs- en 

werkomgeving. Ook is nadrukkelijk 

gezocht naar antwoorden in de 

"verdozingsdiscussie", iets wat met 

name speelt binnen gebieden met 

veelal logistiek programma.

Ontwikkelaar: VDG Real Estate

Architect: Denkkamer Architectuur & 

Onderzoek 

Landschapsarchitect: Lodewijk Baljon

Uitvoerder: Unibouw - Harvey Nuytemans



Jury: “Een mogelijke aanjager als het gaat 

om vergroening van bedrijventerreinen.”



Prijzen

Vier prijzen te winnen

٥ Award

٥ Runner up (2de plaats)

٥ Award Brabant

٥ Aanmoedigingsprijs (veelbelovende projecten)



Fotomoment en interview winnaars


