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De Ruiter kan die visie bondig 
samenvatten. ‘Wij zetten in ons ontwerp de 
mens altijd centraal en vanuit daar volgt de 
rest.’ Duurzaamheid gaat over het zo efficiënt 
mogelijk gebruikmaken van middelen, dus 
in de stad over het benutten van de schaarse 
ruimte voor extra woningen. Dat zie je 
bijvoorbeeld terug op Oostenburgereiland. 
‘We maken daar optimaal gebruik van de 
ruimte, er rijden geen auto’s door de straten, 
er is plek om buiten in het groen te leven en 
dat geeft veel woonkwaliteit.’

Stadswerf oostenburg
Het architectenbureau heeft in 

samenwerking met Ronald Janssen 
Architecten en Bastiaan Jongerius 
Architecten het ontwerp geleverd voor 
deze nieuwe ‘Stadswerf Oostenburg’. Het 
eiland Oostenburg, onderdeel van de 
serie Oostelijke eilanden grenzend aan 
het centrum van Amsterdam, is nu vooral 
bekend door het INIT-gebouw waar kranten 
als Parool en AD in gevestigd zijn. Het 
gebied wordt herontwikkeld tot een nieuwe 
stadswijk waar gewerkt en gewoond gaat 
worden. In 2023 biedt Oostenburg plek aan 
circa 1.500 Amsterdamse huishoudens en 
onlangs zijn de eerste woningen opgeleverd. 
Op de kavel aan de zuidoost zijde van 
het eiland wordt 44.000 vierkante meter 
gerealiseerd waarvan circa 450 nieuwe 
woningen en bijzondere ruimten voor 
ondernemers. Er komen circa 277 duurzame 
huurappartementen, waarvan 130 in de 
sociale sector, 29 in de middenhuur en 
118 in de vrije sector. Opdrachtgever is 
Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling, een 
samenwerking van Vorm en Steenwell. 

‘We doen het ontwerp met zijn drieën,’ 
zegt Van Sabben. ‘En daarna hebben we 
de panden verdeeld om steeds om en om 
een pand te ontwerpen. We maken dus 
een ‘constrastrijke pandenstad’ met een 
knipoog naar het verleden van de industrie 
van de VOC-tijd en de NDSM-werf. De 
mix in verschillende bouwhoogten en 
gebouwen maakt Stadswerf Oostenburg een 
typische Amsterdamse, unieke en stoere 
woon- en werkomgeving. We zijn meer 
dan vijftien keer bij supervisor Kristiaan 
Borret  geweest om samen met hem dat 
idee van de contrastrijke pandenstad 
concreet te maken.’ De wijk is autoluw 
want er kan geparkeerd worden in een 
grote parkeergarage. Zou de stempel van 
De Ruiter nog te herkennen zijn? ‘We lijken 
op elkaar, maar iedereen heeft zijn eigen 
stempel; bij ons gaat het heel erg over 
duurzaamheid en de leefbaarheid.’ 

Duurzaamheid
De Ruiter laat nog wat andere 

woonprojecten zien waarin die 

duurzaamheid een grote rol speelt. 
Altijd met de visie: efficiënte inzet van 
duurzame materialen, veel (gezamenlijke) 
buitenruimtes waardoor veel woongenot 
ontstaat. De Lloyd Yard in Rotterdam heeft 
een goede duurzaamheids-MPG score van 
0,65 en een energieneutrale score van 0,0. 
Of in Amsterdam het groene woongebouw 
‘Polderblok’ dat werd ‘gewonnen’ door 
een volledig groene gevel. ‘Wij hebben 
uitgevonden dat de planten alleen goed 
groeien als ze in de volle grond staan, 
daarom hangen aan de gevel grote bakken 
van 80 centimeter diep gevuld met grond 
zodat de planten ook op hoogte denken dat 
ze op het maaiveld groeien.’ Trots zijn ze 
ook op de brede Fiep Westendorpschool in 
Amsterdam Nieuw-West met daarop 120 
sociale woningen dat al in 2010 is gebouwd. 
‘Dit zijn de eerste groene gevels van 
Amsterdam. Of het appartementencomplex 
Energiek in Amstelveen dat door vergaande 
duurzaamheidsmaatregelen en de vele 
zonnecellen op het dak en de gevel energie 
positief is.  In het ontwerp van de sociale 
woningbouw in Utrecht, Overvecht zorgen 
we dat de woningen in verbinding staan 
met de straat zodat je een levendige plint 
krijgt. We zeiden al: de mens staat centraal 
in onze gebouwen. Neem bijvoorbeeld de 
B’Mine toren bij Amsterdam CS waar 147 
appartementen zijn gecreëerd. Daar zit het 
‘friends verhuurconcept’ achter; door de 
flexibele huurvorm deel je samen de keuken, 
de woonkamer en riant balkon terwijl 
je individueel een eigen badkamer hebt 
gekoppeld aan je slaapkamer.  Door te delen 
kan je als twee vrienden betaalbaar en goed 
wonen in het centrum van Amsterdam.’  

Paul de Ruiter

Wanneer had je de moed 

om je eigen bedrijf te 

starten:

in 1992 startte ik mijn 

promotieonderzoek “the 

chameleon skin” waarin de 

hypothese was dat gebouwen 

energie zouden moeten 

produceren. in 1994 startte 

ik Paul de ruiter architects 

met het idee om duurzame 

en energie-producerende 

gebouwen te gaan realiseren

Wat zijn voor jou de 

universele Waarden 

van ondernemen, 

onafhankelijk van Welke 

crisis (financieel, virus, 

stikstof et cetera) zich 

ook voordoet: 

‘�De�mens�staat�centraal�
in�onze�gebouwen’

Bij Paul de Ruiter Architects is duurzaamheid altijd de basis 
geweest. Het gaat vaak over het optimaal gebruikmaken van 
schaarse ruimte met een menselijke, duurzame visie erachter. 
Paul de Ruiter en Raymond van Sabben bespreken die visie en  
vertellen over stadswerf Oostenburg.

lloyd Yard;  duurzame energieneutrale woningen in rotterdam

met respect voor mens en 

natuur ondernemen

Welk vak zou je gekozen 

hebben als je geen 

ondernemer zou zijn: 

ik denk dat ik software was 

gaan schrijven

Welke droom had je vlak 

voordat je begon: 

om duurzame, energie-

producerende gebouwen 

te gaan realiseren, dat is 

overigens uitgekomen

hoe ben je veranderd/

gegroeid de afgeloPen 

jaren:

door de jaren heen zie je 

sneller de oplossing van 

complexe problemen en weet je 

dat het altijd wel goed komt

aan Welke eigenschaPPen/

vaardigheden heb je 

beWust geWerkt: 

hoe je een team kan leiden, 

en de financieel en juridisch 

aspecten van het ondernemen. 

allemaal zaken die je niet leert 

op de tu

Wat heeft indruk gemaakt 

in je leven:

de geboorte van mijn kinderen 

met stip

Welke tegenslag heeft je 

het meeste gevormd:

dyslexie

hoe Word jij beïnvloed 

door succes:

niet echt, ik ontwerp omdat 

ik het leuk vind. Wat fijn 

van succes is dat nog meer 

duurzame opdrachtgevers ons 

weten te vinden

en Welk succesmoment 

heeft jou het meeste 

beïnvloed (en hoe):

de opdracht om in 2.000 

voor rijkswaterstaat en heel 

duurzaam, kantoorgebouw 

te maken van 12.000 m2 in 

middelburg

van Welke beslissing heb 

je sPijt:

dat ik mijn promotieonderzoek 

niet heb afgemaakt

Wat tYPeert jouW stijl 

van leiding geven:

zachtaardig en in nauwe 

samenwerking met mijn 

collega’s. de kracht van een 

architectenbureau is om de 

stadwerf oostenburg in amsterdam in vogelvlucht b’mine toren in amsterdam noord aan het ij
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individuele denkkracht van 

de mensen om te zetten in 

collectieve denkkracht

Welke ondernemer 

beWonder je het meest: 

elon musk, dat hij een hele 

gevestigde auto-industrie heeft 

kunnen veranderen

Wat is je levensfilosofie: 

no guts no glory

hoe kom je tot jezelf:

familie, natuur en cultuur

Wat betekent 

duurzaamheid voor jou: 

levensdoel

Wat doe je als het even 

tegenzit:

gewoon doorgaan

Wat Was je hoogtePunt 

in 2020: 

een opdracht van nsi en ing 

om een kantoor voor hun van 

50.000m2 te maken

Wat is jouW ultieme doel 

als ondernemer: 

trendsetter in duurzame 

architectuur:

Wanneer ben je 

succesvol: 

als je gelukkig bent

Welke rol sPeelt 

mobiliteit in je 

ondernemersleven: 

een te grote rol, door digitaal 

vergaderen is er meer balans 

tussen ontwerpen en onderweg 

zijn voor ontwerpen

Welk vraagstuk houdt je 

het meeste bezig: 

hoe kan je betaalbare, duurzame 

gebouwen maken zonder de 

aarde te veel te belasten

Paul de ruiter

Wat Wil je als 

ondernemer nalaten aan 

de volgende generatie:

dat samenwerken en innovatie 

de oplossing is voor de 

toekomst

over Welke investering 

heb je lang nagedacht:

de investering van mijn 

bedrijfspand maar dat 

was uiteindelijk een goede 

beslissing

digitaal vergaderen: 

Waarom Wel/niet:

zo veel mogelijk digitaal behalve 

als je elkaar voor het eerst 

ontmoet en moet ontwerpen

Waar heb je ontzettend 

hard om moeten lachen:

martijn koning

beste zakenlunch:

kennismakingslunch met ruud 

krinkels, leuk gesprek, heerlijk 

gegeten en wijn gedronken 

en aan het einde van de lunch 

de opdracht gekregen om hun 

spectaculaire hoofdkantoor te 

ontwerpen

Wat Was het beste feest 

dat je zelf hebt gegeven: 

het openingsfeest ter ere 

van opening van mijn zelf 

verbouwde bedrijfspand.

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschaP of talent 

erbij, Wat zou dat zijn: 

Piano spelen

Post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit:

om weer met mijn collega’s 

samen te zijn 
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