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In totaal zijn 14 bouwplannen ingezonden, waarvan er 12 aan de voorwaarden voldeden. De jury 

heeft hieruit 3 projecten geselecteerd die zij aan het Westlandse publiek wil voorleggen.  Zij heeft 

zich bij de keuze laten leiden door de vraag in hoeverre het project een toegevoegde waarde heeft 

die de aandacht van een groter publiek verdient. Dit sluit aan op de doelstelling van de 

Architectuurprijs Westland: “aandacht geven aan eigentijdse vormgeving van de gebouwde 

omgeving bij een groter publiek in het Westland”.  

Uit deze drie projecten heeft zij tenslotte één project gekozen dat haar inziens de prijs verdiend. 

De drie genomineerden zijn: 

1 Hoofdkantoor Big Green Egg, op het bedrijvencentrum Leehove in de Lier, ontworpen door 

Team Paul de Vroom + Sputnik uit Rotterdam. (2018) 

Van buitenaf gezien is het ogenschijnlijk een onopvallend, bescheiden gebouw. Maar de echte 

verrassing zit aan de binnenzijde, waar de verschillende ruimtes rondom een patio zijn gelegd en 

daar zo mee verbonden zijn dat een uitzonderlijk prettig werkklimaat ontstaat op een 

bedrijventerrein met verder weinig karakter. Bij de afwerking zijn natuurlijke, hoogwaardige 

materialen toegepast. Materialen van enkele decennia geleden als flagstones worden gecombineerd 

met moderne materialen als een groene wand. Het resultaat is een tijdloos gebouw met een 

interieur dat rust en kwaliteit uitstraalt.  

Niet alleen de tijdloosheid is een zeer duurzaam aspect van dit gebouw. Bijna als vanzelfsprekend 

genereert dit gebouw ook haar eigen energie middels zonnepanelen op het dak en een warmte-

koude opslag in de bodem.  Daarnaast is een groen dak toegepast met waterberging. Het terrein is 

met grastegels bestraat, zodat het regenwater goed weg kan lopen. Aansluiting op het gas ontbreekt.    

Veel waardering ook voor de opdrachtgever, dhr. Wessel Budding, zoon van de Westlandse architect 

Aris Budding, die het heeft aangedurfd om samen met de architect bijzondere en hoogwaardige 

oplossingen te bedenken en deze ook te realiseren. Het resultaat is een synergie tussen beide 

partijen die heeft geleid tot een gebouw dat op alle niveaus goed doordacht en uitgewerkt is.  

De bouw werd uitgevoerd door Verbakel bouwbedrijf uit Poeldijk en in belangrijke mate bijgestaan 

door Westlandse onderaannemers en een adviseur Priva uit de Lier.  

 

2 Rabobank Westland op het bedrijvencentrum Leehove in de Lier, ontworpen door Böhtlingk 

Architectuur, uit Maasland (2009) 

Het gebouw staat op een prominente plek van het bedrijventerrein nabij het Westerleeplein en zal 

daarmee bekend zijn bij veel Westlanders.  

Minder bekend is waarschijnlijk dat dit een zeer energiezuinig gebouw is. Het gebouw heeft geen 

gasaansluiting en het elektriciteitsverbruik is lager dan gebruikelijk voor een kantoorgebouw van deze 

grootte. De werkruimtes zijn rondom een ovaal atrium gelegd, wat het coöperatieve karakter van de 

bank uitdrukt. De bouwkundige opbouw van de gevel is zo ontworpen, dat het daglicht  maximaal naar 

binnen wordt gehaald, wat prettige lichte werkplekken creëert en eveneens heel duurzaam is door de 



hoge reductie van elektraverbruik. Kenmerkend element in de gevel is de rondom aangebrachte luifel 

om het directe zonlicht in de zomer te weren. De breedte van de luifel hangt af van de oriëntatie ten 

opzichte van de zon. Het concept om het zonlicht maximaal te benutten is overal mooi doorgevoerd in 

de detaillering van de schil. 

De jury heeft waardering voor de wijze waarop, in een tijd dat daar nog geen brede belangstelling voor 

was, duurzaamheid als uitgangspunt is gebruikt bij het ontwerp. Daarbij is gezocht naar voornamelijk 

bouwkundige oplossingen die voor de gebruikers prettige ruimtes opleveren en heeft men zich niet 

uitsluitend verlaten op de technische mogelijkheden om een duurzaam gebouw te creëren, maar op 

natuurelementen als de bodem en de zon.  

Hierbij wil de jury ook haar waardering uitspreken voor de opdrachtgever de Rabobank die bereid is 

geweest om niet gangbare ontwerpoplossingen te omarmen om duurzaamheid te creëren.  

De uitvoering werd verzorgd door van Mierlo bouw en ontwikkeling uit Maasdijk. 

 

3 24 woningen ‘Vila Barista’ Kwaklaan, Wateringen, ontworpen door architectenbureau Min2  

De architect heeft de historie van de plek, ‘de fruitmuren’, als inspiratiebron gebruikt voor het 

ontwerp. Met het ontwerp is veel aandacht gegeven aan het zoeken naar de juiste schaal van de 

woningen. De woningen lijken kleiner dan ze werkelijk zijn, waardoor de kerk duidelijk het grootste 

gebouw van de omgeving blijft, zoals dat ook in het verleden was. Daarbij is een mooie verhouding 

tussen bebouwde grond en onbebouwde grond gerealiseerd. De auto’s staan tussen de woningen, 

waardoor de straatjes autovrij blijven en auto’s het zicht op de kerk vanaf de Kwaklaan niet 

belemmeren. Dit alles refereert aan een historische omgeving, terwijl de woningen toch een 

eigentijdse kwaliteit hebben. Het merendeel is in de sociale huursfeer gebouwd met daarbij enkele 

hoekwoningen in de vrije huur. 

De jury spreekt haar waardering uit voor de zorgvuldige wijze waarop de historie van het gebied 

uitgangspunt voor het ontwerp is geweest en daarbij gezocht is naar de juiste schaal voor deze locatie. 

Het ontwerp van de woningen is daaraan aangepast. 

Met dit bescheiden ontwerp en inpassing in de omgeving is ook hier een bepaalde tijdloosheid en 

daarmee duurzaamheid ontstaan die de jury erg waardeert. 

Uitvoering werd door Boer Bouw uit Nieuwerbrug gerealiseerd. 

 

De keuze van de jury: 

Het blijft altijd moeilijk om projecten van verschillende aard en uit verschillende periodes met elkaar 

te vergelijken. Zoals gezegd heeft de jury gezocht naar een project met een toegevoegde waarde, een 

project dat toekomstige opdrachtgevers wellicht kan inspireren.  

De keuze is daarbij gevallen op het hoofdkantoor van de Big Green Egg in de Lier van Team Paul de 

Vroom + Sputnik uit Rotterdam.  

De ontdekkingsreis van een bescheiden onopvallend gebouw aan de buitenzijde naar een  

hoogwaardige tijdloze kwaliteit aan de binnenzijde is een parel in het Westland. De jury heeft grote  

waardering voor de architectonische kwaliteit van dit project, dat van hoofdopzet tot in het detail 

goed is doorgewerkt. De samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect mag daarbij niet 



ongenoemd blijven. De jury gelooft namelijk dat een dergelijke synergie noodzakelijk is om een 

uitzonderlijk project te realiseren.  

De jury hoopt dat dit een voorbeeld mag zijn voor ondernemers die hun gebouwen in het Westland 

zullen bouwen in de toekomst.  

 


