
Programma 25 januari 2016: 
 
 
  
16.30  Welkom en inleiding door Indira van ‘t Klooster (coördinator 
 Europlan)  
 
16.45 Gesprek met Liesbeth van der Pol (vm voorzitter  Europan) en 
 Thijs Asselbergs (bestuur Europlan) olv van Maarten Kloos (vm 
 directeur ARCAM)   
 
17.00  Gesprek onder leiding van Maarten Kloos met alle aanwezigen 
  
 Wat is de betekenis van het ontwerp in het veranderende veld 
 van opdrachtgeverschap en ruimtelijke opgaven? Hoe kan 
 Europan daar een innoverende kracht in zijn? 
 
 Met input van onder andere Floris Alkemade 
 (Rijksbouwmeester),Charlotte ten Dijke, Cees van der Veeken, 
 Ira Koers, Chris Luth en Petar Zaklanovic (winnaars Europan), 
 Maarten Claassen (Waternet) en Emile Spek (directoraat 
 Huisvesting en Techniek AMC) 
 
18.00 Afsluiting door Floris Alkemade 
 
tot 18.45 Borrel 

1975 Pan VII - remis par le Ministère Français de 
l’Urbanisme et de Transports - Portzamparc 

 



 
1. Positionering Europan 
* Tov andere internationale prijsvragen, andere Europese netwerken en andere opgaven 

 
2. Draagvlak voor Europan 
* Op basis van gesprekken met uiteenlopende betrokkenen 

 
3. Analyse huidige Europan 
* Op basis van haalbaarheidsonderzoek Architectuur Lokaal 

 
4. Ambities voor de toekomst 
* Plannen Europlan 

 

Bestuur Europlan 
Therese van Schie (voorzitter, onafhankelijk) 
Jeroen de Willigen (vanuit Europan) 
Thijs Asselbergs (vanuit Architectuur Lokaal) 
 
Coördinator Europlan  
Indira van ‘t Klooster 

Winnaar Europan 10 in 2009, gemeentehuis Gembloux in België. 
Gerealiseerd in 2015, tevens genomineerd voor de IQU – de prijs voor 
Innovation and Urban Quality 
 
Ontwerp: demogo (IT, 2007)  bestaat uit Simone Gobbo, Alberto 
Mottola en Davide De Marchi 



Prijsvraag uitgeschreven door  
Helsinki Universiteit in 2008  

Gewonnen door Antinnen Oiva 
Architecten, gerealiseerd in 2012 

 

1. Positionering - andere prijsvragen 



Guggenheim Helsinki, 
gewonnen in 2015 door 

Moreau Kusunoki Architectes  

 

1. Positionering - andere prijsvragen 



Prijsvraag Philharmonisch 
Orkestgebouw in Sczeczin 

(Polen), gewonnen door 
Barozzi Veiga, Mies van der 

Rohe Award 2015 

1. Positionering - andere prijsvragen 



AZC, Vordernberg, 
Oostenrijk 

Gerealiseerd in 2015 
door SUE architekten 

1. Positionering - andere prijsvragen 



1. Positionering - andere netwerken 



1. Positionering - andere opgaven 

TRANSFORMATIE 
Luchtsingel en Hofbogen Rotterdam 

Zus Architecten, 2010-2015 



Biesbosch Museum, 
NL, 
Studio Marco 
Vermeulen, 2015 

1. Positionering - andere opgaven 

BIOBASED 
Biesbosch Museum en gasoverslagstation 

Studio Vermeulen, 2013 en 2015 



Strawberry Tree 
Black, 
Tašmajdan Park 
Milos 
Milivojevic, 
Belgrade 
(Serbia) 
Client: 
Strawberry 
Energy 
Company 

 

1. Positionering - andere opgaven 

SERVIË: duurzame publieke ruimte LITOUWEN: tijdelijke stedenbouw   ALBANIË: communities 
PORTUGAL: de productieve stad IERLAND: sociale samenhang door kunst en hergebruik POLEN: wijkrevitalisatie  

Andre Baldi architecture, 2012 

BudCud Architects, 2015  

Destil, 2015 

Exyst, 2013 



Europese ontwikkelingen om over na te denken: 
De voortschrijdende technologie in de menselijke 

leefomgeving 

2. Draagvlak voor Europan 



2. Draagvlak voor Europan 

Europese ontwikkelingen om over na te  denken: 
Financiële crises in Zuid-Europa, IJsland en Ierland 



500.000 vluchtelingen kwamen  
aan land in Europa in 2015. Grensbewaking verscherpt, 

nieuwe muren opgeworpen. 

2. Draagvlak voor Europan 



Klimaatverandering  
verandert de leefomgeving 

Manhattan NY foto: Iwan Baan 

2. Draagvlak voor Europan 



2. Draagvlak voor Europan 



2. Draagvlak voor Europan 



Veel architecten vinden geen werk na hun afstuderen of blijven gevangen in tijdelijke projecten   
= kapitaal- en kennisvernietiging 

2. Draagvlak voor Europan 



Wat maakt Europan uniek? 
 
Focus op talentontwikkeling en innovatie 
Focus op Europese actualiteit bij formulering ontwerpopgaven 
Uniek Europees netwerk en kennisuitwisseling 
Draagvlak – veel architecten kennen het en hebben ervan geprofiteerd 
Continuïteit – al sinds 1988  
Theoretisch gehalte/ruimte voor onderzoek van de inzendingen 

 
 
Waarom is Europan voor Nederland de moeite waard om voort te zetten? 
 
Bouwopdrachten voor jonge architecten  
Interdisciplinaire vak- en kennisontwikkeling (proces, technisch, materieel en constructief)  
Internationaal perspectief: kennis en ideeën uit heel Europa 
Professionalisering prijsvraagcultuur in Nederland 
Internationalisering: Nederlands ontwerp als exportproduct 

 
 
 

2. Draagvlak voor Europan 



Wat zijn de zwakke punten van Europan NL op dit moment? 
 
Te weinig vernieuwing in de opgaven 
Te weinig betrokkenheid opdrachtgevers 
Looptijd van 2 jaar wordt niet optimaal benut 
Te weinig kennisontwikkeling 
Te kleine kans op realisatie  
Draagvlak onder jongere generaties brokkelt af 
Er zijn veel alternatieven waarin jonge architecten kunnen samenkomen en 
debatteren 
 
Europan was een sterk merk in Nederland, dat begint te verbleken 

 
 

2. Draagvlak voor Europan 



Bevestigd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat 
afwijzing subsidie als volgt motiveerde: 
  
Te eenzijdig gericht op de organisatie van een prijsvraag (uit noodzaak, niet uit visie) 
 
Meerwaarde niet gedefinieerd en impact te beperkt 
 
Niet evident dat deelnemers baat hebben bij Europan als onderdeel van een 
internationaal netwerk 
 
Onduidelijk hoe Europan bijdraagt aan talentontwikkeling 
 
Kan eigen doelstellingen niet meer waarmaken (geen locaties meer vinden, 
realisaties niet voldoende gedaan krijgen) 
 
 

 

2. Draagvlak voor Europan 



2. Draagvlak voor Europan 

Tijd voor actie! 
 
Stichting Europan: vroeg stichting Architectuur Lokaal of het mogelijkheden ziet om 
Europan vanaf 2016 voort te zetten vanuit een geactualiseerde visie op de prijsvraag 
 
Waarom Architectuur Lokaal: ervaring met prijsvraagcultuur, opdrachtgeverschap, 
continuïteit architectuurbestel 
 
Europan Europa: wil structurele samenwerking met stabiele partner voor continuïteit 
Europan NL, én een zelfstandige stichting Europan 

 
 

Relatie  Architectuur Lokaal-Europ(l)an 
 

• Samenwerking vanaf begin Europan 
• Check reglement vanuit Steunpunt Ontwerpwedstrijden 
• Ontwikkeling prijsvraagcultuur in Nederland 
• Voortgang Europan gesteund met 
       financiële bijdrage van 30.000 euro 
• Continuïteit bieden in voortgang Europan 
• 1 bestuurslid in bestuur Europan 
• Internationaal netwerk 

 



Europan Europe over de hele linie: 
 
• Aantal deelnemers daalt: 
 23.333 inzendingen totaal, gemiddeld 1795, Europan 13: 
 1249. Het laagste getal sinds het begin van Europan & 
 30% lager dan gemiddeld 
• Aantal realisaties neemt af. Sinds 2000 nauwelijks nog 

successen 
• Archief niet overal up-to-date, kennis verdwijnt of is niet 

beschikbaar in het Engels als landen niet meer meedoen 

3. Analyse huidige Europan 



Europan 13: 
België, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, 
Italië, Kosovo, 
Kroatië, 
Nederland, 
Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Spanje, 
Zweden en 
Zwitserland 

Eerdere edities: 
Bosnië Herzegovina 

Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Estland, 

Griekenland, 
Hongarije, Ierland, 

Joegoslavië, Letland, 
Roemenië, Slowakije, 
Slovenië, Tsjechië en 

Verenigd Koninkrijk 



Dat ligt niet aan doelstellingen Europan Europe 
 
Stimuleren van voorbeeldige woningbouw in de landen van Europa 
 
Uitbreiding van innovatieve stedelijke strategieën in samenwerking met 
Europese steden 
 
Ontwikkeling en vernieuwing van architectuur door jonge architecten een 
platform en uitvoeringskansen te bieden 
 
Vakmatige, wetenschappelijke en culturele uitwisseling in de gebieden 
architectuur, woningbouw en stedenbouw 
 

Al is alleen woningbouw wat te eenzijdig… 

3. Analyse huidige Europan 



3. Analyse huidige Europan 

Al lijkt deze wat log te functioneren…. 

Dat ligt niet aan de organisatiestructuur 



Dat ligt niet aan de bereidheid om te veranderen 
 
Europan Europe stimuleert dat het prijsvraagonderwerp meebeweegt met 
actuele ontwikkelingen (zowel in thematiek als in vaststelling) 
 
Europan Europe waardeert dat de inbreng van de locatiepartners wordt 
vergroot (stem in eerste juryronde en ontmoeting tussen “oude” en 
“nieuwe” locatiepartners) 

 
Europan Europe onderzoekt de mogelijkheid van het toelaten van 
multidisciplinaire teams en prijsvraagvormen wordt onderzocht en dat 
nieuwe soorten opdrachtgevers (particulier, communities, etc) worden 
benaderd voor deelname/levering van een locatie.  

 

3. Analyse huidige Europan 

Al gaat het misschien wat langzaam… 



Vier ingangen om innovatie binnen Europan NL op te starten 
 
Welke eigentijdse projectdefinitie is denkbaar waarin jonge talentvolle ontwerpers 
zich in de context van actuele thema’s in Nederland en Europa kunnen profileren 
binnen de doelstellingen van Europan?  

 
Wat kan worden verstaan onder realisatie waarbij innovatieve en inclusieve 
oplossingen in de praktijk kunnen worden gebracht?  

 
Welke partners zijn denkbaar die inhoudelijk en financieel geneigd zijn te 
participeren in Europan?  
 
Welke prijsvraagvorm leent zich hiervoor het beste?  
 

4. Ambities voor de toekomst 



Circulaire economie 

Aardbevingen en energietransitie Nieuwe typologieën 

Verduurzamen woningvoorraad 

4. Ambities voor de toekomst 



Waterbeheer en acceptabele risico’s 

Geluidsoverlast op Schiphol Nieuwe relaties tot de natuur 

4. Ambities voor de toekomst 



Guggenheim Helsinki Syndroom: 1.715 uitgewerkte inzendingen  
Ontwerpkosten geraamd op ca. 3,5 miljoen, maar uitvoering is onzeker 

4. Ambities voor de toekomst 



 
 

Utrecht: Tivoli 
NOHNIK Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen  
Open Oproep Visie  

Rotterdam: Lommerrijk 
Donald Marskamp, Laurens de Boer 
Open Oproep Visie  

Den Haag: Bouwen op elkaar 
Studio Hecht 
Open Oproep Visie  

Kinderdijk: Bezoekerscentrum e.o. Werelderfgoed  
M&DB Architecten 
Open Oproep Visie 

4. Ambities voor de toekomst 



En wat is Europlan dus aan het doen? 
 
Lidmaatschap is aangevraagd bij Europan Europe 
 
Met jullie praten 
 
Partners zoeken die bijdragen aan multidisciplinaire kennisontwikkeling 
 
Locaties zoeken die kansen bieden op innovatieve, interdisciplinaire ontwerpoplossingen en 
realisatie 
 
Ontwerpers betrekken bij de uitwerking van de opgaven 
 
Proces opzetten dat uitgaat van: 
Deelname in twee fasen (visie en dan pas ontwerp) 
Meerdere momenten voor ideeontwikkeling en kennis delen (bijeenkomsten tijdens 
prijsvraagperiode) 
Grotere invloed van de opdrachtgever (betrokken bij keuze voor 10 visies en 
kennisbijeenkomsten) 
Betere inpassing in lopende processen rondom de locatie (procesbegeleiding opdrachtgever) 
Mogelijkheid van locatieloze opgave (generieke, theoretische of juist heel praktische opgave) 
 
Meer kansen voor internationale samenwerking door breed aansluiten bij bestaande 
Europese netwerken 

4. Ambities voor de toekomst 



Tijdpad 
 
November 2015: oprichting Europlan, verzoek om lidmaatschap Europan Europe 
 
Januari 2016: start zoeken naar partners, locaties, geld, informatiebijeenkomst 
 
September 2016: aanmelden minimaal twee locaties 
 
Oktober 2016: eerste kennisbijeenkomst over het thema van Europan14 
 
Januari 2017: start inschrijving op locaties op basis van visies 
 
Voorjaar 2017: kennisbijeenkomsten rondom de locaties 
• kennisbijeenkomsten, internationale bijeenkomsten, debat  
 
Zomer 2017: internationale jury 
 
December 2017: bekendmaking winnaars Europan 14 
 

4. Ambities voor de toekomst 



Winnaar Europan 10 in 2009, gemeentehuis Gembloux in België. Gerealiseerd in 2015, 
tevens genomineerd voor de IQU – de prijs voor Innovation and Urban Quality 
Ontwerp: demogo (IT, 2007)  bestaat uit Simone Gobbo, Alberto Mottola en Davide De 
Marchi 


