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Dit document is een aanhangsel van het wedstrijdprogramma Duurzaam Sporten en heeft dezelfde binding. 
 

1. Vraag 
Is er een termijn waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet zijn? En zo ja, welke termijn is dit? 
Antwoord 
In het kader van deze prijsvraag hoeft geen rekening gehouden te worden met een termijn waarbinnen 
het ontwerp gerealiseerd moet zijn. Dit zal mede onderwerp zijn van overleg met de inzender(s) van 
het winnend ontwerp na de prijsvraag. 

2. Vraag  
Moet het ontwerp gebaseerd zijn op een budget waarbij een eigen bijdrage van de gemeente is 
berekend? Of is een eigen bijdrage geen vereiste? 
Antwoord 
Het prijsvraagreglement stelt geen budgettaire randvoorwaarden. Echter, er is aangegeven dat er een 
bedrag ter beschikking is gesteld van E 450.000,- voor realisatie. Een eigen bijdrage van de gemeente is 
geen vereiste.  

3. Vraag 
In het PvE staat: “De playground past binnen de maten van het Maansteenpad in Leiden”. Betekent dit 
dat het ontwerp dezelfde afmetingen moet hebben? 
Antwoord 
Dit betekent dat het ontwerp ongeveer dezelfde afmetingen kan hebben als dat van het 
Maansteenpad, Het ontwerp mag dus niet groter zijn dan dat het Maansteenpad (108x43 meter), maar 
wel kleiner. Ter indicatie: het sportveld zelf is kleiner, namelijk 19 x 37 meter. 

4. Vraag  
Kunt u aangeven waar doorgaans de verharde speelvelden van het Richard Krajicek Foundation van 
gemaakt worden en aan wat de huidige (technische) eisen van de speelvelden zijn? 
Antwoord 
In het wedstrijdprogramma staat: “In de inzendingen hoeft geen gebruik te worden gemaakt van 
standaard materialen voor speeltoestellen en playgrounds. Duurzaamheid of nieuwe technologie kan 
ook in een deelaspect liggen.” De inzending hoeft derhalve niet te voldoen aan de huidige technische 
eisen van het RKF. 

5. Vraag  
U schrijft in de inleiding: “architecten,landschapsarchitecten, beeldend kunstenaars, 
stedenbouwkundigen, en andere geïnteresseerden [worden uitgedaagd mee te denken]”. Kunnen 
gemeenten ook hun ontwerp en ideeën indienen? 
Antwoord 
Iedereen met een goed idee kan zijn of haar idee indienen, dus ook gemeenten. De uitschrijver wil er 
met klem op wijzen dat geïnteresseerde gemeenten die niet over capaciteit beschikken om hun idee in 
een ontwerp uit te werken een team kunnen vormen met ontwerpers en andere deskundigen. En 
omgekeerd kunnen de professionals ook samenwerking zoeken met geïnteresseerde gemeenten.  

6. Vraag  
U geeft aan dat het nieuwe ontwerp van de playground moet passen binnen de maten van het 
Maansteenpad (conform u toegevoegde afbeeldingen bedraagt dit 108x43 m). Het nieuwe ontwerp 
dient gepresenteerd te worden met op panelen van formaat A1 (841x594 mm). Tevens dient het 
ontwerp gepresenteerd te worden op een schaal van 1:100. Mijn vraag/opmerking betreft: een gebied 
met genoemde afmetingen past niet, met een schaal van1:100, op een A1 paneel. Staat u toe dat 
schaal van de panelen vrijgelaten wordt? 
Antwoord 
Van belang is dat het idee of het ontwerp te beoordelen is op de schaal van het plein en in relatie tot 
de omgeving. De schaal voor 1:100 is hiervoor inderdaad niet toereikend. De gevraagde schaal had 
moeten zijn 1:200. Gevraagd wordt dus om één paneel dat inzicht geeft in de situering en aanzichten 
(schaal 1:200), de aansluiting op, plattegronden en – indien relevant - doorsneden (schaal:1:200) en 
details (schaal naar keuze). Een tweede paneel biedt ruimtelijke impressies naar eigen inzicht en geeft 
een indruk van de beoogde materialisering. 

  



7. Mededeling  
Wijziging in de samenstelling van de jury van de prijsvraag Duurzame Playgrounds 
Gerrit Witzel heeft zich helaas terug moeten trekken als jurylid wegens tijdgebrek. Hij zal worden 
vervangen door Petra Rutten. 
Petra Rutten is een van de boegbeelden en het maatschappelijke gezicht van Heijmans/Proper-Stok, en 
als directeur Maatschappelijke Ontwikkeling verantwoordelijk voor grote, binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingen zoals Katendrecht in Rotterdam. Met veel plezier zal ze de taken van Gerrit 
Witzel overnemen. 

 


