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VOORWOORD
Het Haags Architectuur Café (HaAC) en de BNA in Den Haag introduceren  samen een nieuwe 
architectuurprijs, De ‘Nieuwe Berlagevlag’. De vakprijs gaat naar het meest aansprekende ruimtelijke 
project in Den Haag, opgeleverd in de periode 2012 t/m 2017. Alle projecten van interieur of dakopbouw tot 
wolkenkrabber of plein en van nieuwbouw tot transformatie of renovatie komen in aanmerking voor de 
Nieuwe Berlagevlag.

BNA in Den Haag en HaAC maken zich sterk om het netwerk van architecten en geïnteresseerden te 
activeren met gezamenlijke activiteiten. Zij tonen de kracht van architectuur voor de leefomgeving en 
maken ontwikkelingen in Haagse (interieur)architectuur en stedenbouw zichtbaar vanuit verschillende 
invalshoeken en een brede maatschappelijke context. HaAC/BNA hebben de afgelopen jaren samen de 
Dag van de Architectuur verzorgd en waren betrokken bij het initiatief en oprichting van Platform STAD. 
De introductie van de Nieuwe Berlagevlag is tevens het begin van een intensievere samenwerking 
tussen beide organisaties. 

SAMENSTELLING JURY
De onafhankelijke jury bestaat in 2017/2018 uit de voormalige voorzitters van het Haags Architecten Café / 
HaAC Jan Brouwer, Piet Grouls en Corine Keus en voormalig voorzitter van BNA Haaglanden Tonko 
Leemhuis

CONTEXT
De jury plaatst de prijs dit jaar in de brede context van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Er wordt 
weer volop gebouwd en geïnvesteerd in zowel nieuwbouw als transformatie. Toch is er vanuit de 
beroepsgroep veel kritiek over hoe er in Den Haag wordt omgegaan met architectuur en de ruimtelijke 
kwaliteit. Het is maar al te vaak de sluitpost, waarbij gebrek aan visie en daadkracht een wederkerend 
gegeven is. De bedoeling van de architectuurprijs is wat de jury betreft juist een positieve bijdrage te 
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag. De Berlagevlag als katalysator van de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. De ambitie die er uit de ingezonden projecten spreekt en de energie waarmee deze 
tot stand zijn gekomen, dienen als voorbeeld. Verwaarloos deze creativiteit niet, maar omarm haar juist om 
de stad tot een betere plek te maken! De jury hoopt dat de aandacht voor hoogwaardige architectuur, 
onder andere door de herintrede van deze prijs continu aanwezig zal zijn.

BEOORDELINGSCRITERIA 
De jury had de mooie en lastige taak om circa 50 zeer uiteenlopende gebouwen in Den Haag te 
beoordelen.
Er zijn generieke criteria waaraan de projecten zijn getoetst, zijnde architectuur, ruimtelijke kwaliteit, 
detaillering en de relatie met de directe leefomgeving. Binnen deze ruime kaders heeft de jury een eigen 
accent gezocht en hier een meer expliciete beschrijving van gemaakt:

- Elk project wordt in zijn "totaliteit" beoordeeld, waarbij integrale samenhang belangrijker is dan 
excellentie in een bepaald sub-thema.

- De betekenis / relevantie van het project voor de stad is belangrijk. De impact van de ingezette 
creativiteit wordt meegewogen.

- Architectuur als verbinder, waarbij het project meer doet dan alleen voor zichzelf er zijn.
- Heeft het project een toegevoegde waarde, die "zichzelf" overstijgt?
- Waarom is het gebouwd?.....en daarmee: Klopt het gebouwde antwoord op die vraag?



- Hoe is de visie vertaald naar het gebruik?
- Context-Concept-Content moeten met elkaar in evenwicht zijn.
- Er is bij de beoordeling gezocht naar de inzet van integrale creativiteit.
- Ondanks modes en trends, wordt er gezocht naar tijdloze kwaliteit.

ALGEMENE INDRUK VAN DE PROJECTEN
De jury is blij verrast met de hoeveelheid inzendingen (circa 50) en onder de indruk van de hoge kwaliteit 
van de projecten. Er is de afgelopen jaren veel gebouwd in Den Haag, waarvan een groot deel met zorg en 
liefde voor het vak is gerealiseerd. De schaal van de ingezonden projecten loopt flink uiteen. Van 
dakopbouwen tot grootstedelijke inbreidingen, van transformatie tot nieuwbouw, alle soorten architectuur 
passeren de revue. Het lijkt, na de magere jaren van de crisis weer mogelijk te zijn om architectuur in te 
zetten als kwalitatief middel waarmee de waarde van de gebouwde omgeving kan worden verhoogd. De 
jury juicht deze wending toe en hoopt dat deze trend zich voortzet naar een sector met nog meer ruimte 
voor de inbreng van ongeremde creativiteit.

OVERZICHT VAN DE NOMINATIES
In de eerste ronde komt de jury vanuit een beoordeling van de inzendingen aan de hand van de criteria tot 
een lijst met 5 nominaties. Het valt niet mee om uit het rijke aanbod deze keuze te maken, met name 
omdat er projecten afvallen die eigenlijk ook heel goed zijn. De vijf genomineerden zijn gedenkwaardiger 
dan anderen omdat ze gedurfder, slimmer of simpelweg onderscheidend zijn.

De genomineerden zijn:
- B30 Kaan Architecten
- Startstation E-lijn ZJA
- Wijnhavenkwartier Geurst & Schulze / Studio Leon Thier / StudioLEFT
- De Kortenaer ZZDP
- De Groene Mient BosHofman & FillieVerhoeven

OORDEEL
Alle 5 genomineerde projecten zijn door de jury bezocht en uitvoerig besproken waarna de jury tot een 
unanieme beslissing is gekomen over de winnaar de Nieuwe Berlagevlag 2018: 
Wijnhavenkwartier van Geurst & Schulze Architecten / Studio Leon Thier / StudioLEFT

Wijnhavenkwartier - Winnaar
Het project maakt indruk in veel opzichten. Het oogt en voelt als nieuwbouw, terwijl het een volledige 
transformatie van een voormalig rijkskantoor betreft. Er is zeer doordacht omgegaan met de dwingende 
structuur van het bestaande "jack-block' gebouw, waarbinnen de nieuwe functies van de universiteit, 
horeca en wonen als vanzelfsprekend zijn ingepast. De eerst amorfe volumes zijn opgevuld en 
gladgestreken om er een helder gebouw van te maken, dat nu een duidelijk herkenbaar silhouet is in de 
skyline van Den Haag. De levendigheid die deze transformatie in de plint heeft gegenereerd is fantastisch 
voor de stad en de ruimtelijke ingrepen die daartoe zijn gedaan, zijn uiterst accuraat. Zo is de verbinding 
tussen het Wijnhavenkwartier en de achtergelegen Rivierenbuurt weer in ere hersteld en vormt het gebouw 
een belangrijk en zeer levendig deel van de wand van de "Haagse Loper". 



De jury waardeert de functionele mix van het gebouw zeer sterk. Het is goed dat er binnen de stedelijkheid 
van de opgave weer veel woningen zijn teruggekomen op deze plek in de stad en de dynamiek van de 
Leidse Universiteit is hier zeer welkom. Zowel de woningen als gemeenschappelijke verkeersruimten zijn 
royaal van opzet. De jury prijst de visie van de opdrachtgever om hier een integraal project neer te zetten 
waarbij de architecten van zowel het exterieur als het interieur de verantwoordelijkheid hebben gekregen 
om daarin ver te gaan. De afstemming van het interieur op het exterieur en het gebruik is 
bewonderenswaardig zorgvuldig. De samenwerking tussen de verschillende architectenbureaus heeft tot 
een prachtig resultaat geleid. De details en de compositie van de nieuwe gevels in keramisch materiaal 
doen tijdloos aan en getuigen van bijzonder vakmanschap. Dit geldt ook voor de materialisatie en inrichting 
van het interieur, waar met sobere, hoogwaardige materialen is gewerkt.

Kortom: Een parel voor de binnenstad en een overtuigende winnaar van de Berlagevlag 2018!

De Groene Mient - Eervolle vermelding
Dit project maakt bijzonder veel indruk op de gehele jury. De hoge kwaliteit van het wonen die hier is 
gerealiseerd binnen een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is ongekend. Het 
doorzettingsvermogen en de volharding van zowel het collectief van opdrachtgevers als van het 
projectteam, die samen jarenlang aan de realisatie hebben gewerkt, verdient niets dan lof. De 
eigenzinnigheid van het plan spreekt de jury aan. Ondanks alle verschillende wensen van de 33 
opdrachtgevers is er een prachtig harmonieus geheel ontstaan met een verassend en sterk beeld. De 
materialisatie en de details zijn gedurfd en tegelijkertijd zeer zorgvuldig ingezet. Het niet maken van 
tuintjes met schuttingen, maar juist een collectieve buitenruimte voor alle bewoners leidt tot een niet 
Nederlandse ruimtelijke kwaliteit die de alomtegenwoordige tuttigheid met verve overstijgt. De woningen 
zijn uiterst duurzaam gebouwd en de ambitie waarmee dat is gedaan spreekt de jury erg aan. 



Ook al ligt de Groene Mient niet op een centrale of drukke plek in de stad, het project geeft op zijn eigen 
manier een hele boel terug aan Den Haag en haar bewoners: De wijze waarop het project tot stand is 
gekomen is een schitterend voorbeeld van "burgerinitiatief" waarvan zowel de gemeente als toekomstige 
collectieve initiatieven ongelofelijk veel kunnen leren. Hierom en ook om de compleetheid van de aanpak 
en de integralitieit van het uiteindelijke plan, reikt de jury een eervolle vermelding uit aan dit schitterende 
project.

B30
Het monumentale gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 30 heeft een nieuw leven gekregen. De interventies 
hebben de relatie versterkt tussen het gebouw, de straat en het achterliggende bos. De helderheid van de 
plattegronden is prettig en de zichtlijnen en transparantie zorgen voor evenwichtig geheel. Het atrium en 
de vloerafwerking daarvan met en patroon van cirkels in verschillende kleuren terrazzo krijgt veel 
bewondering van de jury. Al met al een zeer geslaagd project, waarbij oud en nieuw op een mooie manier 
bij elkaar zijn gebracht, zij het dat niet alle ingrepen als even subtiel door de jury worden ervaren. Gezien 
de functie (rijkskantoor) zal dit moois helaas niet voor veel stadsbewoners te beleven zijn.

Startstation E-lijn
Met het nieuwe startstation voor de E-lijn heeft Den Haag een ruimtelijk herkenbaar station gekregen waar 
reizigers makkelijk en snel tussen de lightrailverbinding Den Haag, Leidschendam, Zoetermeer en 
Rotterdam kunnen kiezen. De sculpturale vorm van de overkapping en luifel in wit staal en glas is een 
indrukwekkende aanwinst voor de stad. De jury is onder de indruk van de wijze waarop het geheel is 
gedetailleerd en prijst het royale karakter van de trappenpartij, die een zeer uitnodigende werking heeft op 
de reiziger.



Omdat het zo'n juweeltje is, vindt de jury het jammer dat het niet meer zichtbaar is dan nu het geval. 
Tegelijkertijd realiseert de jury de complexiteit van de opgave en heeft zij waardering voor hoe de 
aansluiting is gemaakt bij de bestaande stationshal en het bus-dek. Als kritiek op het plan merkt de jury op 
dat er een "ruis" is van facilitaire elementen zoals prullenbakken en camera's die helaas niet integraal in 
het ontwerp zijn opgenomen. Het startstation E-lijn is een uiterst vakkundig architectonisch en 
infrastructureel object, dat met zijn sterke eigen karakter een plek heeft verworven in het stedelijk netwerk 
van Den Haag.

De Kortenaer
Tegenover de Koninklijke stallen heeft een grootschalige transformatie plaatsgevonden. Het lang 
leegstaande kantoorgebouw van architect Zanstra heeft een complete functiewijziging en facelift 
ondergaan. Dit stukje van de stad is daardoor volledig van karakter veranderd. De jury prijst het gegeven 
dat er 154 woningen aan de stad zijn toegevoegd op deze mooie plek. Ook is er veel waardering voor de 
grote en hoge horeca ruimte in een deel van de plint. Deze nodigt uit om binnen te gaan. Wat ook lof 
verdient is dat er woningen op de begane-grond zijn gesitueerd. Hierdoor is het gebouw in de sociale 
context geworteld en verbindt het gebouw zich met de buurt. De gevel van het gebouw is zeer origineel en 
tijdloos mooi. De vakkundigheid waarmee de details diepte geven aan de nieuwe huid in een roestbruine 
kleur zijn scherp en spreken van ervaring en doortastendheid van de architect. Er is een extra verdieping 
aan het gebouw toegevoegd waar vier koopwoningen in zijn ontworpen. Deze hebben een tweezijdig zicht 
op de stad en mede daardoor een uitstekende woonkwaliteit. Als kritiek op het plan merkt de jury op dat de 
corridor ontsluiting van de lager gelegen woningen een magere ervaring biedt. Deze binnengangen zonder 
daglicht of uitzicht staan in sterk contrast met de zorgvuldigheid van de buitenkant van het gebouw. 
Tegelijkertijd realiseert de jury zich dat zo'n transformatie waarschijnlijk niet mogelijk was geweest als er 
niet optimaal gebruik zou worden gemaakt van de aanwezige vierkante meters en ziet bovenstaande 
kritiek dan ook als iets wat de opdrachtgever zich meer zou moeten aantrekken dan de architect.


