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De ideeënprijsvraag ‘Bevrijd Wonen’ 
is een initiatief van de gemeente 
Almere in samenwerking met Het 
Woningbouwatelier. 
De ideeënprijsvraag vindt plaats in het 
kader van de BouwEXPO Tiny Housing 
2016 en 2017.

De prijsvraag is gericht op vernieuwende ideeën. Het op de voorpagina van dit reglement opgenomen beeldmateriaal 
dient slechts ter illustratie van enkele reeds vormgegeven ideeën betreffende Tiny Houses en is niet bedoeld om op 
enigerlei wijze richting te geven aan de ideeënvorming ten behoeve van de deelname aan deze prijsvraag.

Almere, 22 februari 2016
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In Nederland is het enthousiasme voor het fenomeen Tiny House de laatste tijd sterk 
gegroeid. Onder een Tiny House wordt een betaalbaar en compact huis(je) verstaan met een 
woonoppervlak dat over het algemeen kleiner is dan 50 m2.
De Tiny House Movement maakt zich wereldwijd sterk voor een ander soort woning dan 
gebruikelijk. Men richt zich op een efficiënte woning waarbij niet de grootte de dominante 
factor is, maar betaalbaarheid, uniciteit, duurzaamheid en een vorm van ‘bevrijd wonen’ de 
leidende principes zijn. De beweging kent zijn oorsprong in de VS, maar heeft inmiddels ook  
in Nederland veel sympathisanten gekregen.

De initiatiefnemers van Tiny Houses zijn niet onder één drijfveer te scharen. Hun 
beweegredenen om kleiner te willen wonen zijn talrijk. Vaak spelen financiële redenen een 
belangrijke rol. Maar ook kiezen steeds meer mensen bewust voor een basic lifestyle. Niet 
zelden speelt hierbij de bewustwording een rol dat kleinere huizen bijdragen aan het verkleinen 
van de ecologische voetafdruk. Slim ontworpen, compacte huizen vormen immers een kleinere 
belasting voor het milieu. Daarnaast zien veel geïnteresseerden met een ‘smalle beurs’ zo 
een goede mogelijkheid opdoemen om hun droom te verwezenlijken: een eigen huis geheel 
volgens eigen inzichten en smaak ontwerpen en (te laten) realiseren. 
De wooncultuur is bovendien in een versneld tempo diverser geworden. Het zijn niet alleen 
starters, studenten, werkende jongeren en minder draagkrachtigen die geïnteresseerd 
zijn in een relatief kleine, betaalbare woning, ook voelt een groeiende groep mensen, van 
verschillende leeftijd en opleidingsniveau, er niets voor om 35-50% van hun inkomen te 
besteden aan hypotheek of huur. Ze zijn op zoek naar niet te dure, compacte en efficiënte 
huizen om zo geld over te houden dat besteed kan worden aan heel andere zaken in het leven. 
Ze zijn minder aan het royale, vertrouwde huis gebakken, hebben meer een footloose leefstijl 
en organiseren hun sociale netwerken anders dan voorheen. Ook ouderen, die in een niet te 
duur huis dicht bij sociale voorzieningen willen verblijven, kunnen zich tot het idee te wonen in 
een overzichtelijk en efficiënt Tiny House aangetrokken voelen.
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“We zijn begonnen met de vurige 
wens om eigenhandig en hypotheek-
vrij het dak boven ons eigen hoofd 

vorm te geven.”

Jelte Glas, Arthur van der Lee, Daniel Venneman 
(Woonpioniers.nl)

“Wat mensen weerhoudt is de 
angst voor het onbekende, de 

moeilijke wet- en regelgeving, 
de vraag of het haalbaar is in 

Nederland.”

Marjolein (Marjoleininhetklein.com)

“Een eigen huisje. Niet al teveel spul-
len. Mooie natuurlijke materialen. 

Meer ruimte voor eigen ritme. 
Ja, dat past me!”

Frieda Bakker (Mytinyhouse.nl)

“Simpel gezegd is het 
idee achter de Tiny House 

Movement vrijheid.”

Sarra (Gewoonlekkergroen.nl)

“Simpel leven is 
ingewikkeld geworden.” 

Jelle Hermus (Sochicken.nl)



Het initiatief om nieuw ontworpen Tiny Houses te realiseren, past in Almere wonderwel. Zo telt 
onze stad maar liefst 31% eenpersoonshuishoudens terwijl de woningvoorraad onveranderd 
wordt gedomineerd door het klassieke eengezinshuis. Almere is immers ontstaan in een tijd 
waarin de Nederlandse bouwproductie voor een belangrijk deel bestond uit grondgebonden 
gezinswoningen. Destijds een logische keuze. Maar de consequentie is dat Almere een 
woningvoorraad heeft met bijzonder weinig kleine woningen.

1.2 BouwEXPO 
De gemeente Almere heeft het initiatief genomen om de behoefte en mogelijkheden van 
huisvesting van kleine huishoudens in compacte, betaalbare huizen in een BouwEXPO 
gedurende de jaren 2016 en 2017 nader te verkennen. Almere fungeert in dit opzicht als de 
‘proeftuin voor Nederland’. Speciale aandacht zal daarbij worden besteed aan Tiny Housing 
door de mogelijkheid te creëren een scala aan voorbeelden te verwezenlijken.
De BouwEXPO 2016/2017 heeft als doel: ‘Het ontwikkelen en realiseren van een staalkaart 
aan kleine, efficiënte woningen door het initiëren van specifieke woningbouwinitiatieven, 
waardoor de typologische, bouwkundige, organisatorische en financiële mogelijkheden worden 
onderzocht van huisvesting van kleine huishoudens in betaalbare woningen van gering formaat.’

Almere heeft relatief weinig goedkope huurwoningen

Voor Almere worden huren tot 403 euro als goedkoop aangemerkt; voor Amsterdam is dat tot 425 euro. 
Bron: DSO, Gemeente Almere, periode 2014 & Bron: Wonen in Amsterdam 2013, Gemeente Amsterdam
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Bron: DSO, Gemeente Almere, periode Nederland is 2014 en Almere 2012.

In Nederland is ruim 1/3 van de 
huishoudens alleenwonend.

Ook in Almere is dat het geval.
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Bij de BouwEXPO, die plaatsvindt in Almere Poort, werkt de gemeente nauw samen met  
Het Woningbouwatelier. Het Woningbouwatelier is een platform van de rijksoverheid (ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Rijksvastgoedbedrijf) en de gemeente Almere dat tot doel heeft 
experimenten op het terrein van wonen en huisvesting te stimuleren en daadwerkelijk te  
(laten) realiseren.

Er kunnen 25 Tiny Houses worden gerealiseerd op het BouwEXPO terrein. Dit terrein  
bestaat uit drie dicht bij elkaar gelegen prijsvraaglocaties, die elk hun eigen sfeer, 
mogelijkheden en condities hebben. De verschillende woonmilieus kunnen als voorbeeld 
dienen voor vergelijkbare vervolgprojecten elders in Almere en de rest van Nederland.  
Ook kan er internationaal de nodige aandacht zijn voor het experiment in Almere.

Gekozen is voor de titel Tiny Housing voor de BouwEXPO, en niet het internationaal meer 
gangbare Tiny Houses, om recht te doen aan de beoogde (grote) differentiatie aan woningtypen 
en initiatiefnemers. De EXPO zal over méér dan vrijstaande kleine huizen gaan. Ook geschakelde 
en gestapelde bouwwijzen worden bij het experiment betrokken, evenals de mogelijkheid van het 
creëren van gemeenschappelijke voorzieningen bij Tiny Housing. Tiny Housing drukt uit dat de 
EXPO niet alleen object-, maar ook themagericht is. Ondersteunende activiteiten, zoals lezingen, 
rondleidingen en een tentoonstelling zullen deel uitmaken van de EXPO. Alle inzendingen zullen, 
nadat de jury de beoordeling heeft afgerond, op de website van de prijsvraag worden geplaatst. 

1.3 Doel prijsvraag
De ideeënprijsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!’ ligt ten grondslag aan  
de BouwEXPO. Zij vormt in feite de verkennende ‘aftrap’ van de manifestatie. 
Het meerledig doel van de prijsvraag is:
• het verkennen van de maximale mogelijkheden van Tiny Housing qua typologie, 
 constructiewijze en verschijningsvorm;
• de winnende deelnemers de kans geven hun inzending daadwerkelijk te realiseren;
• een innovatieve wegbereider zijn voor betaalbare, compacte woningen voor kleine
 huishoudens in Almere (en Nederland).

5.1 % Van de Nederlandse woningen is kleiner dan 50m2.

In Almere is 2,1% van 
de woningen klein; in 
Amsterdam daarentegen 
is 20,2 % van de voorraad 
kleiner dan 50m2.

< 50m2 50-100 m2 > 100m2 
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1.4 Opzet prijsvraag
De ideeënprijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam: ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House  
in Almere!’.

De prijsvraag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de thematiek van de prijsvraag 
- zowel professioneel (architecten, bouwers, ontwikkelaars e.d.) als niet-professioneel - en 
een bijdrage wil leveren in het ontwikkelen van de ideevorming over Tiny Housing en de 
realisatie daarvan. De deelnamevoorwaarden zijn ruim, om de prijsvraag maximaal toegankelijk 
te houden. De deelnemers wordt gevraagd een beknopte visie en verbeelding te geven op 
het Tiny House dat hem/haar voor ogen staat. Uit het ingezonden materiaal selecteert een 
onafhankelijke vakjury – op basis van de beoordelingscriteria - maximaal 25 inzendingen. 
Dit zijn de winnende inzendingen. De inzenders van deze plannen wordt de mogelijkheid 
geboden om, uitgaande van het ingezonden voorstel, op één van de drie beschikbare 
locaties van het EXPO-terrein hun Tiny House te realiseren. Hiertoe gaat de gemeente een 
grondreserveringsovereenkomst met hen aan. De jury bepaalt ook de volgorde van een 
reservepool van deelnemers (de ‘runners up’), die eventueel alsnog voor realisatie van hun 
inzending uitgenodigd kunnen worden, indien de daadwerkelijke realisatie van een Tiny House 
door één van de winnaars ondanks de gedane inspanningen om redenen uiteindelijk niet 
mogelijk blijkt te zijn.

1.5 Status Reglement
Het bepaalde in dit Reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de deelnemers en 
de beoordelaars. Bijlagen maken deel uit van dit Reglement en hebben dezelfde binding.
De bijlagen zijn: De drie prijsvraaglocaties en (t.z.t.) Nota van Inlichtingen. Deze bijlagen worden 
evenals dit Reglement, gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag ( zie 2.2).

Bij twijfel over de interpretatie van de regels beschreven in dit Reglement en/of de bijlagen is 
de algemene bepaling van kracht dat de uitschrijver, waar nodig de jury gehoord hebbende, 
in zo’n geval beslist. Ingeval sprake is van strijdigheid tussen het bepaalde in dit Reglement 
en de bijlagen gaat het bepaalde in dit Reglement boven het bepaalde in de bijlagen, met 
uitzondering van de Nota van Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 4.3 van dit Reglement. 
De Nota van Inlichtingen gaat voor het Reglement en de overige bijlagen, waarbij de meest 
recente Nota van Inlichtingen prefereert boven een eerder gepubliceerde Nota van Inlichtingen. 
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2. Uitschrijver
2.1 Uitschrijver van de prijsvraag
Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 200, 1300 AE Almere.
Alle informatie over de BouwEXPO Tiny Housing 2016/ 2017 is te vinden via de website: 
www.bouwexpo-tinyhousing.nl.

2.2 Contactgegevens
De communicatie tijdens de prijsvraagprocedure verloopt via Architectuur Lokaal, Amsterdam.
De contactgegevens zijn: Bram Talman, Architectuur Lokaal, bram.talman@arch-lokaal.nl,  
tel. 020 530 40 00. Communicatie tijdens de prijsvraag vindt uitsluitend plaats via de 
bovengenoemde contactpersoon. De prijsvraag verloopt via de webpagina van de uitvoerende 
organisatie www.arch-lokaal.nl/tiny-housing.
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3. De opgave
3.1 Opgave (visie)
Gevraagd wordt om een eigen visie op het ‘ideale’ Tiny House. Er wordt volop ruimte 
geboden voor fantasievolle oplossingen. Men hoeft zich immers (nog) niet geremd te voelen 
door praktische belemmeringen. De doelstelling van de prijsvraag is om de Tiny Houses ook 
daadwerkelijk te realiseren. Het idee moet daarom wel ‘maakbaar’ zijn. Het gaat erom dat een 
beeld wordt geschetst van een compacte, betaalbare wooneenheid van maximaal 50 m2. 
Innovatieve, duurzame en realiseerbare ideeën die tevens een eigen karakter hebben zijn 
meer  
dan welkom. 

De visie dient door de inzender gekoppeld te worden aan één van de drie woonmilieus,  
te weten:
1. Tiny Housing Permanent
Een vaste plek voor maximaal 15 Tiny Houses; of
2. Tiny Housing Tijdelijk
Bedoeld voor maximaal 7 verplaatsbare Tiny Houses; of
3. Tiny Housing Pioniers 
Drie zelfvoorzienende Tiny Houses off the grid, dus geen aansluiting  
op nutsvoorzieningen. 
 

Almere Poort, luchtfoto Homeruskwartier, 2015, Top.shot.nl

1

3

2

BouwEXPO
Tiny Housing
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3.2 Aandachtspunten
Bij het opstellen van de visie zijn de volgende aandachtspunten van belang. In willekeurige 
volgorde:
• een Tiny House is vooral geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens;
• de inzending kan bestaan uit één zelfstandig Tiny House, maar ook uit een cluster van 
 maximaal drie niet seriematig bedoelde Tiny Houses (bijvoorbeeld als resultaat van collectief 
 opdrachtgeverschap). Een cluster wordt opgevat als één samenhangende inzending; 
• de inzending kan het karakter hebben van een opmaat naar een prototype dat de potentie 
 in zich draagt van seriematige productie (bijvoorbeeld als resultaat van een ontwikkelaars 
 initiatief); 
• gestapelde Tiny Houses of Tiny Houses met meerdere verdiepingen zijn toegestaan;
• een plan voor een Tiny House kan een voorstel bevatten voor een gemeenschappelijke 
 voorziening (opslag, wasruimte e.d.), waar meerdere (fictieve) bewoners gebruik van kunnen 
 maken;
• parkeermogelijkheden zijn voorzien in het openbaar gebied. Bij het woonmilieu Tiny Housing 
 Permanent behoort parkeren op eigen terrein ook tot de mogelijkheden;
• de Tiny Houses woonmilieus zullen uiteindelijk minibuurtjes gaan vormen op het EXPO- 
 terrein. Aan het aspect woonomgeving/geborgenheid zou in het bijzonder bij de Tiny 
 Housing Permanent reeds aandacht kunnen worden besteed in de visie;
• voor de grondkosten moet rekening gehouden worden met: huur/erfpacht grond 19,25 euro 
 per m2 per jaar (incl. btw), voor het woonmilieu Tiny Housing Permanent bestaat er ook de 
 keuzemogelijkheid van koop. Bij koop geldt een grondprijs van 385 euro per m2 (incl. btw);
• bij de te verwerven kavel in het woonmilieu Tiny Housing Permanent wordt in het kader  
 van de prijsvraag uitgegaan van maximaal 100 m2 kaveloppervlak per Tiny House. Een  
 cluster of een te schakelen bouwtype, bestaande uit twee of drie Tiny Houses heeft dan een  
 maximale kavelgrootte van respectievelijk 200 of 300 m2. De minimummaat van de kavel is in 
 belangrijke mate afhankelijk van de grootte van het bebouwde oppervlak en in dit verband 
 dus moeilijk aan te geven. Bij bouwen op de erfgrens dient met eventueel belendende 
 bebouwing rekening gehouden te worden;
• de Tiny Houses kunnen gesitueerd worden op een vaste locatie of geschikt worden gemaakt 
 om verplaatsbaar te zijn (rijdend, demontabel etc.);
• deelnemers hoeven na de realisatie niet zelf in het Tiny House te gaan wonen. Zowel de  
 optie ‘Ik bouw voor mezelf’ als ‘Ik bouw voor (vele) anderen’ behoort tot de mogelijkheden.

Voor specifieke aandachtspunten per woonmilieu wordt verwezen naar de bijlage ‘De drie 
prijsvraaglocaties’.

3.3 Randvoorwaarden
De essentie van de prijsvraag ligt in de gedachte dat er zo min mogelijk obstakels zullen  
zijn om een vrije ideeënvorming mogelijk te maken. Dit heeft als gevolg dat er bij het opstellen  
van de visie slechts twee harde randvoorwaarden zijn gesteld: 
1. het bruto vloeroppervlak (bvo) per Tiny House (inclusief eventuele bergingen en/of
 verdiepingen) mag niet groter zijn dan 50 m2, ongeacht de omvang van het huishouden; en
2. bij een cluster van meerdere Tiny Houses geldt een maximum van drie huizen. 

Indien naar het oordeel van de jury niet wordt voldaan aan één van deze randvoorwaarden,  
is dit een reden voor uitsluiting van (verdere) deelname aan de prijsvraag. Zie in dit verband 
ook 5.4.
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4. Deelname
4.1 Deelnemers
Iedereen kan meedoen: zelfbouwers, ontwikkelaars, corporaties, aannemers, teams, 
productontwikkelaars, architecten, instellingen, et cetera. Deelnemers mogen slechts éénmaal 
een inzending indienen. Dit kan een individuele inzending zijn of een inzending in teamverband. 
Bij een inzending in teamverband moet door het team één hoofdverantwoordelijke worden 
aangewezen die gedurende de prijsvraag als vertegenwoordiger (penvoerder) namens het 
deelnemende team optreedt. Door inzending geven deelnemers aan dat zij alle regels omtrent 
de prijsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!’ onderschrijven en daarmee 
instemmen.

4.2 Belangenverstrengeling
Uitgesloten van deelname zijn de leden van de jury en hun directe (eerste en tweede graads-)
familieleden, medewerkers van het bedrijf of bureau waarvoor zij werkzaam zijn alsmede 
eventuele participanten in een gezamenlijke onderneming. Dit geldt ook voor iedereen die op 
enigerlei wijze betrokken is (geweest) bij de voorbereiding en/of de organisatie van de prijsvraag. 

4.3 Nota van Inlichtingen
Tot 14 maart 2016 10.00 uur, bestaat de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen aan de 
contactpersoon van de prijsvraag (zie onder 2.2). Alleen deze persoon is gerechtigd de vragen 
namens de uitschrijver te beantwoorden. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd 
gepubliceerd in een Nota van Inlichtingen, die op de website van de prijsvraag wordt 
gepubliceerd. De uitschrijver kan, indien de vragen hiertoe aanleiding geven of deze anderszins 
nadere informatie met betrekking tot de prijsvraag wenst te verstrekken, ook besluiten een extra 
Nota van Inlichtingen te doen uitgaan. Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen 
van de gepubliceerde Nota van Inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de 
deelnemers. 

4.4 Vergoeding
Deelname aan de ideeënprijsvraag geschiedt met gesloten beurzen. Meedoen is kosteloos, 
maar ook wordt er door de uitschrijver geen vergoeding beschikbaar gesteld voor deelname.
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5. Inzending
5.1 Anonimiteit 
De inzendingen worden anoniem beoordeeld om te waarborgen dat er gelijke kansen zijn voor 
iedereen. De inzending, met uitzondering van de Verklaring van eigendom (zie onder 5.2), 
mag niet te herleiden zijn tot de deelnemer die de inzending heeft ingediend. De inzending 
mag om die reden geen mededelingen, logo’s of andere verwijzingen bevatten - dit geldt ook 
voor digitale bestanden en de maquette + foto - die de herkomst van de stukken verraden. 
De anonimiteit van de inzendingen wordt gewaarborgd door Architectuur Lokaal, niet zijnde 
de secretaris van de prijsvraag. Om de inzendingen te kunnen onderscheiden, moeten alle 
ingezonden stukken van een eensluidend, bondig motto zijn voorzien van maximaal 25 tekens, 
spaties meegerekend. 

5.2 Waaruit bestaat een inzending? 
Een volledige inzending bestaat uit:

• Tekst
In een toelichting verwoordt de deelnemer zijn/haar visie op het ontwikkelen van een Tiny 
House, uitgaande van de opgave zoals beschreven in Hoofdstuk 3. In de tekst moet worden 
aangegeven in welk woonmilieu het Tiny House wordt voorgesteld, te weten Permanent, of 
Tijdelijk, of Pioniers. Inzenders voor het woonmilieu Permanent geven het gewenste oppervlakte 
van de kavel aan. Ook moet duidelijk zijn of het gaat om een enkele woning, of om een cluster 
van twee of drie woningen, of om een prototype bedoeld voor seriematige productie. Tevens 
wordt beschreven hoe globaal is omgegaan met aspecten van innovatie, duurzaamheid, 
betaalbaarheid en de mogelijkheden van realisatie. Verder is het aan de deelnemer welke 
onderwerpen er in de tekst worden aangeroerd. De tekst is een pdf van maximaal 2 pagina’s A4, 
lettertype minimaal corps 11. 

• Verbeelding + scan of foto van de verbeelding
Op één ‘bord’ (op bijvoorbeeld foam of karton) op liggend formaat A3, wordt de voorgestelde 
verschijningsvorm van het Tiny House verbeeld, zowel binnen als buiten, en wordt aandacht 
besteed aan de inrichting van de kavel. Er kunnen referentiebeelden, schetsmatige tekeningen, 
collages, foto’s, geschilderde impressies, et cetera worden gebruikt. Een foto of scan van de 
verbeelding wordt geüpload bij de inzending.

• Maquette + foto van de maquette
Een eenvoudige maquette (schaal maximaal 1:50), met de nadruk op eenvoudig in verband  
met eventueel te maken kosten en het feit dat het hier niet gaat om een uitgewerkt ontwerp, 
maar om een toegelichte en gevisualiseerde visie. Een foto van de maquette wordt geüpload  
bij de inzending.

• Verklaring van eigendom/ Akkoordverklaring 
Deze bevat de gegevens van alle betrokkenen bij het team en een verklaring dat de inzending 
het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke voor de inzending. Voor het inzenden 
van de verklaring van eigendom moet het format gebruikt worden dat kan worden gedownload 
van de webpagina van de prijsvraag ( zie 2.2).
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5.3 Indienen van de inzending 

Alle digitale documenten - de tekst, scan of foto van het A3 bord, foto van de maquette, 
Verklaring van eigendom/Akkoordverklaring – worden geüpload via de webpagina van de 
prijsvraag. De deelnemer krijgt direct automatisch bericht van de ontvangst van de digitale 
bestanden. Heeft u problemen met het uploaden van uw digitale stukken, of krijgt u geen 
automatisch bericht van ontvangst, neem dan direct contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl

 De inzendtermijn voor de digitaal in te zenden stukken sluit op woensdag 20 april 2016 
 om 12.00 uur, www.arch-lokaal.nl/tiny-housing.

Het liggende A3 bord en de maquette dienen te worden ingediend bij kantoorgebouw Alnovum, 
P.J. Oudweg 1-3, 1314 CH, Almere Stad. Deze materialen worden ingeleverd, op woensdag 20 
april 2016 van 09.00 uur tot en met 15.00 uur. Zaterdag 23 april is er tussen 09:00 uur en 15:00 
uur een tweede gelegenheid voor het inleveren van de maquette en het A3 bord.

Inzendingen dienen tijdig op de daarvoor aangewezen plaats en wijze te worden ingediend. 
Inzendingen die niet volgens de in dit Reglement beschreven wijze worden ingediend, zijn 
ongeldig en worden uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.

Het is raadzaam te wachten met inzenden tot na de publicatie van de Nota van Inlichtingen  
(zie onder 4.3), omdat deze toelichtingen en aanpassingen kan bevatten van het Reglement. 

5.4 Overige voorwaarden inzending
Alleen volledige inzendingen, die tijdig zijn ingediend, en voldoen aan de randvoorwaarden  
zoals benoemd in 3.3, alsmede de voorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 4.1 en dit 
Hoofdstuk 5, worden in behandeling genomen. De inzender is zelf verantwoordelijk voor tijdige 
indiening van een volledige inzending. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele 
schade die is ontstaan vanwege onvindbare, beschadigde of onleesbare inzendingen.
De inzending mag geen voorbehouden of nadere voorwaarden bevatten en dient in de 
Nederlandse of Engelse taal te zijn gesteld.

Let op!
• Op alle stukken moet het motto van de inzending duidelijk zichtbaar zijn.
• Er wordt in de tekst, beeld en maquette uitdrukkelijk niet gevraagd om een volwaardig 
 (schets)ontwerp.
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6. Beoordeling
6.1 Technische toets 
De uitschrijver stelt een Technische Commissie samen die nagaat of de inzendingen voldoen 
aan de inzendingsvereisten zoals genoemd in paragraaf 3.3 en 4.1 en hoofdstuk 5. Inzendingen 
die hieraan niet voldoen kunnen ongeldig worden verklaard. Het besluit hiertoe wordt door de 
uitschrijver genomen, waarbij de jury om advies gevraagd kan worden. Alle geldige inzendingen 
worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door de jury. Materiaal dat niet is gevraagd, 
wordt niet bij de beoordeling betrokken.

6.2 Jurybeoordeling
Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de inzendingen inhoudelijk. Clusters worden door de jury 
beoordeeld als één samenhangende inzending; de huizen in een cluster worden niet afzonderlijk 
beoordeeld. De inzendingen worden beoordeeld naar de mate waarin voldaan is de volgende 
criteria:

• culturele waarde
Dit verwijst naar begrippen als zeggingskracht en verbeelding.

• innovatief
Dit begrip verwijst naar aspecten als vernieuwend, origineel en/of inventief.

• duurzaam
Dit begrip verwijst naar een diversiteit aan facetten waaronder materiaal- en energiegebruik, en/
of hergebruik, en/of levenswijze.

• betaalbaar
Dit begrip verwijst naar woonvormen die haar bewoners financieel ontlasten zodat deze ook 
voor een brede doelgroep bereikbaar worden.

• realiseerbaar
Dit begrip verlangt een inzicht in de maakbaarheid. 

Er bestaat geen rangorde in de criteria. Het gaat om een samenhangend en integraal oordeel 
over een inzending binnen het gekozen woonmilieu. De jury heeft daarbij de opdracht te 
kiezen voor de inzendingen die het meeste bijdragen aan een zo breed mogelijk palet  
aan aangedragen ideeën. De jury behoudt zich het recht voor om voor één of meer locaties 
geen winnaar aan te wijzen.

De jury wijst maximaal 25 inzendingen aan als winnaars van de prijsvraag. Als een prototype tot 
de winnende plannen behoort, kan de jury de uitschrijver aanbevelen om na afronding van de 
prijsvraag te onderzoeken of de inzender twee of drie prototypes op het BouwEXPO terrein kan 
realiseren om zo het seriematige karakter te verduidelijken. 

Tevens wijst de jury een reservepool aan van maximaal 25 runners up. Voor de runners up geeft 
de jury per woonmilieu een rangorde aan.

In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij zeer veel of juist weinig inzendingen, heeft de jury 
het recht de uitschrijver te adviseren over het organisatorische verloop van de prijsvraag om een 
verantwoord juryproces mogelijk te maken. De uitschrijver beslist uiteindelijk, de jury gehoord 
hebbende, over het verloop van de prijsvraag.
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6.3 Samenstelling jury
• Franc Weerwind, Burgemeester Almere, voorzitter (geen stemrecht) 
• Floris Alkemade, Rijksbouwmeester 
• Monique Brewster, directeur- bestuurder woningcorporatie
• Elsbeth Falk, architect 
• Jelte Glas, Tiny House bouwer en deeltijd bewoner  
• Arne Hendriks, kunstenaar en filosoof 
• Edwin Oostmeijer, projectontwikkelaar 
De secretaris van de prijsvraag, Vincent Kompier van Architectuur Lokaal neemt geen deel aan 
de beoordeling en heeft geen stemrecht.

Het lidmaatschap van de jury wordt uitgeoefend op persoonlijke titel. 

De juryvoorzitter is belast met de leiding van de vergadering en heeft geen stemrecht. Ingeval 
van verhindering treedt de wethouder Ruimte, Wonen & Wijken als plaatsvervangend voorzitter 
op. 

Ingeval de jury tijdens de beoordeling geen overeenstemming bereikt over een of meerdere 
inzendingen zal worden overgegaan tot stemming. Ieder jurylid verkrijgt in dat geval 1 stem. Bij 
stemming geldt dat besloten wordt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan de helft van de ter 
vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en (verklaringen van) 
stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij een staking van de 
stemmen kan de juryvoorzitter (of zijn plaatsvervanger) besluiten tot een loting.

6.4 Contact
Het is niet toegestaan om contact te zoeken met de jury over de prijsvraag. Ieder contact of 
poging tot contact in verband met deze prijsvraag, anders dan genoemd onder 2.2 en 4.3, zal bij 
kennisname daarvan tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de prijsvraag leiden.

6.5 Bekendmaking uitslag
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in een juryrapport. Het juryrapport bevat een 
overzicht van het verloop van het juryproces, een lijst van alle deelnemers en hun motto. Alle 
betrokkenen committeren zich aan de juryuitspraak. Over de uitslag van de jurybeoordeling  
kan niet worden gecorrespondeerd. 

Na afronding van de jurybeoordeling worden de verklaringen van eigendom geopend, waarmee 
inzichtelijk wordt welke deelnemers behoren tot de winnaars en welke deelnemers door de jury 
als runners up zijn benoemd. 

Met Kunstlinie Almere Flevoland wordt samengewerkt om alle inzendingen onder motto tentoon 
te stellen, nadat de jury de beoordeling heeft afgerond. 

Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag  
(zie hoofdstuk 7. Planning). Hiermee wordt de prijsvraag afgesloten. 
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7. PLANNING
Maandag 22 februari 2016   Uitschrijfdatum prijsvraag

Maandag 14 maart 2016, 10.00 uur Sluiting vragenronde
      
Vrijdag 25 maart 2016    Publicatie Nota van Inlichtingen 

Woensdag 20 april 2016, 12.00 uur  Sluiting inzendtermijn digitale stukken inclusief 
      de foto’s (scan) van maquette en A3 bord 

Zaterdag 23 april 2016, 15.00 uur  Laatste inlevermoment maquette en A3 bord  
  
Woensdag 1 juni 2016*    Opening tentoonstelling alle inzendingen onder motto  
      in Kunstlinie Almere Flevoland 

Vrijdag 1 juli 2016*   Bekendmaking winnaars, publicatie juryrapport 

Zomer 2016    Startsein BouwEXPO op locatie

Zomer 2017    Sluiting BouwEXPO

* Data onder voorbehoud, houd de website www.bouwexpo-tinyhousing.nl in de gaten voor de 
data en tijden.

17 BouwEXPO Tiny Housing



8. INFORMATIE OVER VERVOLG 
PRIJSVRAAG
De winnaars worden in de gelegenheid gesteld hun idee te concretiseren in een daadwerkelijk 
gebouwd Tiny House op de gekozen locatie. De gemeente Almere heeft daarom de intentie om met de 
winnaars een exclusieve grondreserveringsovereenkomst te sluiten betreffende een kavel op een van 
de BouwEXPO-locaties. Hiertoe zal de gemeente na afronding van de prijsvraag met de winnaars in 
gesprek treden om de nadere voorwaarden voor de grondreservering te bespreken.

De verkaveling en plaatsing van de winnende voorstellen op de EXPO-locaties zal onder leiding van de 
supervisor van de wijk Homeruskwartier plaatsvinden. Indien er ruimte over blijkt te zijn voor meer dan 
25 Tiny Houses, zal de gemeente in eerste instantie een beroep doen op de runners up in de volgorde 
van beoordeling per locatie, zoals de jury die heeft bepaald. Indien geen runners up (meer) beschikbaar 
zijn, kan de gemeente overgaan tot het uitnodigen van derden voor de realisatie van een Tiny House.

De ideeën zullen na afronding van de prijsvraag voor zover nodig nog uitgewerkt moeten worden 
tot een realiseerbaar ontwerp. De bouw van de Tiny Houses zal in een ‘laboratoriumachtige’ sfeer 
plaatsvinden, waarbij men mag rekenen op een welwillende houding van de gemeente en Het 
Woningbouwatelier. Dit geldt ook voor de toepassing van de bouwregelgeving. In de ideeënfase wordt 
aan de deelnemers van de prijsvraag veel vrijheid geboden voor een fantasievolle verbeelding van de 
opgave. Om zoveel mogelijk recht te doen aan de ingezonden ideeën zal in de realisatiefase van de 
Tiny Houses in overleg met de verantwoordelijke instanties getracht worden om een versoepeling van 
de (bouw)regelgeving toe te passen waar dit mogelijk is. Daarbij zal altijd rekening gehouden moeten 
worden met de basiseisen die aan het bouwen gesteld moeten worden met het oog op veiligheid, 
leefbaarheid en duurzaamheid.

Tijdens de realisatiefase van de Tiny Houses zal pas inzichtelijk worden of, en zo ja, welke regelgeving 
het ontwikkelen en daadwerkelijk bouwen en bewonen van deze Tiny Houses in de weg staat. Op 
basis van deze inzichten zal vervolgens voor de concrete vraagpunten nagegaan moeten worden of en 
hoe eventueel ontheffing dan wel aanpassing op deze regelgeving kan worden gerealiseerd.

Hoewel de gemeente Almere en Het Woningbouwatelier zich daartoe zullen inspannen, kunnen zij 
niet garanderen dat ingezonden en geselecteerde ideeën daadwerkelijk binnen de - eventueel aan te 
passen - kaders van de regelgeving gerealiseerd kunnen worden, zonder dat enige aanpassing van het 
ingezonden idee dient plaats te vinden. 

De gemeente behoudt in het kader van het voorgaande te allen tijde haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de toepasselijke (bouw)regelgeving. Ook eventuele 
privaatrechtelijke afspraken met derden dienen door de gemeente gerespecteerd te worden. Dit 
houdt in dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden indien het handelen naar deze 
verantwoordelijkheden betekent, dat eventuele voor de realisatie van een Tiny House benodigde 
ontheffingen of aanpassingen daarvan niet gerealiseerd blijken te kunnen worden. 

Mocht een winnende visie met een voorstel voor een gemeenschappelijke voorziening zijn gekozen, 
dan zal de gemeente in overleg treden met de initiatiefnemer over de mogelijkheden tot verwezenlijking 
van het idee door de initiatiefnemer, inclusief het grondgebruik ervan. Ook hierbij geldt, dat de 
gemeente niet kan garanderen dat de voorgestelde gemeenschappelijke voorziening daadwerkelijk 
gerealiseerd kan worden. 

Van de Tiny House bouwers wordt verwacht dat ze logischerwijs rekening houden met publieke 
belangstelling voor de bouwinitiatieven tijdens de periode van de BouwEXPO, nu deze daarvan 
onderdeel uitmaken.
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9. OVERIGE BEPALINGEN
• De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijsvraag om haar moverende 
redenen geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting 
of kostenvergoeding aan de deelnemers ontstaat. 

• De uitschrijver behoudt zich het recht voor om deelnemers in staat te stellen kleine gebreken 
in hun aanmelding of inzending te repareren binnen een termijn van twee werkdagen nadat de 
uitvoerende organisatie een daartoe strekkend verzoek gedaan heeft, mits de gelijkheid van  
de deelnemers daardoor niet wordt geschonden. Het niet voldoen aan de randvoorwaarden of 
het niet tijdig indienen van de inzending wordt niet beschouwd als klein (herstelbaar) gebrek.

• De uitschrijver heeft dit document met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks  
is het mogelijk dat dit reglement of één van de overige documenten die tot de prijsvraag-
documentatie behoren, onduidelijkheden bevat. De uitschrijver roept deelnemers op 
om geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de 
verstrekte documenten zo spoedig mogelijk door te geven aan de in paragraaf 2.2 vermelde 
contactpersoon, zodat de uitschrijver tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraagdocumentatie 
waar nodig aan te passen. Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen van 
de gepubliceerde Nota van Inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de 
deelnemers. 

• Aan uitsluiting van deelname aan de prijsvraag op grond van het niet voldoen aan de 
randvoorwaarden, de inzendingseisen of ongeoorloofd contact zoals beschreven in dit 
Reglement, kunnen door deelnemers geen rechten op enige vergoeding van kosten of schade 
worden ontleend.

• Het is deelnemers, juryleden en andere partijen die bij de prijsvraag betrokken zijn, niet 
toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de prijsvraag, voordat  
de uitschrijver dit heeft gedaan.

• De uitschrijver heeft het recht de namen van de deelnemers bekend te maken met het 
uitbrengen van het juryrapport. Aan het rapport wordt een lijst van alle inzenders en hun motto 
toegevoegd.

• Door in te stemmen met het Reglement verklaren de deelnemers zich bereid, mee te werken 
aan het vervolg op de prijsvraag.

• De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom doch niet het geestelijke eigendom van de 
inzendingen. De gemeente Almere en Het Woningbouwatelier zijn gerechtigd inzendingen te 
gebruiken voor publicitaire doeleinden met betrekking tot de prijsvraag en de BouwEXPO, 
zonder dat daar nadere goedkeuring van de deelnemers of het verstrekken van een vergoeding 
voor nodig is. Daarbij kan gedacht worden aan een tentoonstelling, onderzoek, documentaire 
en/of een publicatie. De deelnemers verplichten zich hun medewerking te verlenen aan 
dergelijke publiciteit. Voor andere publicitaire doeleinden buiten het geheel van de prijsvraag 
en BouwEXPO is toestemming van de betreffende deelnemers vereist. De algemeen geldende 
regels omtrent intellectueel eigendom blijven overigens van toepassing.

• Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing.
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