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Tijdlijn
Start

Wordt vervolgd

Juli 2019
Oproep Panorama Lokaal aan gemeenten en woning-

corporaties. Inspiratiebron is Panorama Nederland, een 

optimistisch toekomstbeeld voor Nederland.

September 2019
14 gemeenten melden zich aan. 

Ze vormen een lokale coalitie met andere 

partijen en dragen een locatie aan. Een jaren 

60-80 wijk plus het buitengebied. 

Okt-nov 2019
Tijdens Panorama Sessies worden uitdagende 

uitvragen geformuleerd, samen met bewoners, 

experts en het CRa. Een stevige basis voor 

verdere samenwerking. 

December 2019
7 prijsvragen worden gelanceerd. 

Multidisciplinaire ontwerpteams kunnen 

inschrijven met een motivatie en portfolio. 

Januari 2020
147 inzendingen. Iedere jury kiest drie teams 

voor de ontwerpfase. De teams ontvangen 

hiervoor een vergoeding. 

Februari 2020
Gezamenlijke kickoff voor ontwerpteams, lokale 

coalities met wethouders en initiatiefnemers.  

Maart 2020
Tijdens eerste Ateliersessies maken de teams kennis

met de wijk, de bewoners en andere betrokkenen. 

Maart-mei 2020
Corona. De uitschrijvers van de zeven prijsvragen 

besluiten samen om de tweede Ateliersessies en 

de jurering uit te stellen. 

Juni-juli 2020 

Tijdens tweede Ateliersessies presenteren teams 

hun tussenstand. Volledig digitaal of op hybride 

bijeenkomsten. Teams krijgen constructieve 

feedback. Op 14 juli dienen ze hun plannen in. 

Augustus-september 2020 
Jurypresentaties. Door aanwezigheid van publiek 

bij de presentaties dragen ook deze bijeenkomsten 

bij aan het vergroten van het draagvlak in de wijk 

en bij de lokale coalities.  

24 september 2020
Bekendmaking winnaars vanuit theater 

Meervaart in Amsterdam. 

Oktober 2020
Publicatie en advies van het College van 

Rijksadviseurs aan de initiatiefnemers van 

de prijsvraag en de zeven gemeenten. 

Oktober 2019
7 gemeenten geselecteerd tijdens de Dutch Design 

Week die onder de vlag van Panorama Lokaal 

hun eigen ontwerpprijsvraag mogen lanceren. 



1e ronde: open oproep 



7 locaties - 7 coalities
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Den Helder Julianadorp

Haarlem Schalkwijk

Vlaardingen Westwijk

Rotterdam Beverwaard

Tilburg Noord

Mosterdhof Westervoort

Emmen Bargeres

geschikte locatie: 
• stadsrand
• jaren 60-80 wijk incl. buitengebied
• corporatiebezit

stevige coalitie met ambitie: 
• gemeente
• corporatie
• stakeholders en bewoners



7 locaties - 7 coalities

Gemeente Tilburg . Woningcorporatie WonenBreburg 
. Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling . WATERSCHAP 
De Dommel . GEMEENTE Rotterdam . Woonstad 
Rotterdam . Woonbron . Waterschap Hollandse Delta . 
Gebiedsorganisatie IJsselmonde . Gemeente Ridderkerk . 
LANDSCHAPSTAFEL. Gemeente Haarlem . Woningcorporatie 
. De Wijkraad van Molenwijk .  Gemeente Emmen . 
Domesta . Lefier . STAATSBOSBEHEER . Waterschap 
Vechtstromen . BEWONERS . Welzijnsgroep Sedna . 
Gemeente Den Helder . Woningstichting Den Helder . 
ZORGORGANISATIE ’s-Heeren Loo . ONS BURGERINITIATIEF 
sport- en culturele verenigingen . Gemeente Vlaardingen 
. Waterweg Wonen . ONTWIKKELAAR Synchroon . 
Klankbordgroep West . Han van Ardenne Architecten . 
WONINGCORPORATIE Vivare . Waterschap Rijn en IJssel .

Gemeente Tilburg . Woningcorporatie WonenBreburg 
. Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling . WATERSCHAP 
De Dommel . GEMEENTE Rotterdam . Woonstad 
Rotterdam . Woonbron . Waterschap Hollandse Delta . 
Gebiedsorganisatie IJsselmonde . Gemeente Ridderkerk . 
LANDSCHAPSTAFEL. Gemeente Haarlem . Woningcorporatie 
. De Wijkraad van Molenwijk .  Gemeente Emmen . 
Domesta . Lefier . STAATSBOSBEHEER . Waterschap 
Vechtstromen . BEWONERS . Welzijnsgroep Sedna . 
Gemeente Den Helder . Woningstichting Den Helder . 
ZORGORGANISATIE ’s-Heeren Loo . ONS BURGERINITIATIEF 
sport- en culturele verenigingen . Gemeente Vlaardingen 
. Waterweg Wonen . ONTWIKKELAAR Synchroon . 
Klankbordgroep West . Han van Ardenne Architecten . 
WONINGCORPORATIE Vivare . Waterschap Rijn en IJssel .



O
m

arm
 de com

plexiteit

Stad en land verbinden
Hoe verweven we de wijken aan de stadsrand met 

het aangrenzende buitengebied?

Van monocultuur naar diversiteit
Hoe maken we de stadsranden minder eentonig en 

geschikt voor verschillende bewoners?

Passende en betaalbare woning
Hoe kunnen we  wijken aanpassen om te voldoen aan 

de vraag naar betaalbare huizen?

Nieuwe woonvormen
Hoe maken we een woningaanbod dat aansluit bij de 

wensen van gezinnen of alleenstaanden?

Meer biodiversiteit en natuur
Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit en 

betrokkenheid van omliggende natuur?

Bouwen aan sociale structuren
Hoe zorgen we voor meer sociale verbinding in de 

wijk? 

Meer tijd voor elkaar
Hoe zorgen we voor minder woon- werkverkeer en 

kortere reistijden?

Nieuwe energie 
Hoe gaan we klimaatdoelen halen en op een slimme 

manier verduurzamen?

Water als verbindende factor
Wat kan water betekenen voor het leefklimaat in en 

rond de stadsranden?



naar de kern van de opgave
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7 prijsvragen 



 7 x 3 = 21 oplossingen



Een superm
akt vol stadsrand-ontw

erpen

Panorama Lokaal 1110

Een selectie van typische opgaven in de prijsvraagwijken en typische oplossingen 
bedacht door de ontwerpteams. De oplossing voor de ene opgave levert ook een 
bijdrage aan een andere. En voor iedere opgave zijn verschillende oplossingen. Het 
voordeel van een integrale aanpak.

Verbind wijk en buiten-
gebied met voedsel

Wijkbedrijf, 
buurttafels

Geef bewoners beheer 
openbare ruimte (OR)

Bouw woningen 
bij zonder te slopen

Verbind wijk en buiten-
gebied met routes

Voeg oppervlakte-
water toe 

Geef actieve bewoners 
een plek in de wijkstraat

Verdicht rondom 
infrastructuurstraat

Slechte isolatie, 
hoge energielasten

Bestem het 
buitengebied

Maak 1 hele 
goede OR

Transformeer garageboxen 
en gesloten plinten

Combineer verduurzaming 
met lastenverlichting

Maak inspiratieboek 
voor bewonersbiodiversiteit

Werk met 
proefprojecten

Maak economische en 
sociale activiteiten zichtbaar 

Splits te grote 
woningen

Moeizame samen-
werking stakeholders

Lage bewoners-
betrokkenheid

Maak collectieve 
woonvormen

Opgaven

Oplossingen

Eentonige, verouderde 
woningvoorraad

Kwetsbare bewoners, 
kansenongelijkheid

Saaie openbare ruimte 
& weinig biodiversiteit

Te weinig geld 
onderhoud groen

Slechte relatie 
buitengebied

Onduidelijke 
structuur 

Te grote 
woningen

Weinig activiteit 
in de wijk

Slechte verbinding 
woning en straat

Weinig opties 
wooncarrière

Woningnood



Verbind w
ijk en buitengebied m

et routes

Julianadorp



M
aak inspiratieboek voor bew

oners

Rotterdam



M
aak econom

ische en sociale activiteiten 
zichtbaar

Haarlem 



Z
et ontw

erpers in voor verbeeldingskracht

Vlaardingen



Z
et ontw

erpers in voor verbeeldingskracht -
ook van plan naar uitvoering!

Westervoort 



Schakel tussen schaalniveau’s - denk groot 
m

aar begin klein

Westervoort 



Leren van de stadsranden

1. Kansen stadsrand staan op de kaart
De stadsrand met zijn specifieke deelopgaven en kansen is beter in beeld gekomen bij beleidsmakers en alle stakeholders.

2. Ruimte voor verdichting is ruimte voor kwaliteit en differentiatie
In de wijken uit de jaren 60, 70 en 80 aan de randen van de stad is vrijwel altijd ruimte voor verdichting. 

3.Benut de openbare ruimte als verbinder 
Stadsranden kunnen een betere overgang van stad naar land mogelijk maken door een slim ontwerp van de openbare ruimte. 

4.Door samenwerken belangen koppelen
De prijsvraag heeft bij de coalitiepartners geleid tot meer wederzijdse kennis en begrip en tot betere samenwerkingen. 

5.Schakel tussen schaalniveaus
Denk groot, maar begin klein. Er is winst te behalen door juist wel die grote opgaven en de lange termijn te adresseren, en met kleine ingrepen 
alvast aan de slag te gaan. 

6.Werk samen met bewoners, verplaats je in hun situatie
Zonder bewoners te betrekken, zijn grote ontwerpingrepen gedoemd te falen. Dat vergt luisteren naar bewoners, maar ook het omzetten van 
ideeën naar concrete ontwerpen. 

7.Ontwerpers zet verbeeldingskracht in
Ontwerpers nemen vele rollen op zich, maar zijn belangrijk in hun kerntaak. Spreadsheets verleiden niet, maar ontwerpschetsen die tot de verbeelding spreken wel.
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