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Nota van inlichtingen  

Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag 

Gepubliceerd 11 augustus 2016 
 
Vooraf 
Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die zijn gesteld in de vragenronde die is gesloten op 8 
augustus 2016 en de antwoorden op deze vragen. Deze nota bevat tevens enkele verduidelijkingen 
op het reglement. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het 
reglement van de Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag. 
De uitschrijver heeft besloten om de termijn waarin vragen kunnen worden gesteld, te verlengen tot 
24 augustus, 18.00 uur. De vragen en antwoorden worden uiterlijk 29 augustus op de webpagina van 
de prijsvraag gepubliceerd. 
 
Vragen en antwoorden 
 
1. Naar aanleiding van het bestuderen van het reglement voor de open oproep voor de Proeftuin 

Erasmusveld; klopt het dat de bijlagen zoals genoemd op pagina 3 van het reglement vooralsnog 
ontbreken? Wellicht dat deze bijlagen informatie bevatten die een beter beeld van de locatie en 
opgave bevatten. 
Antwoord: Het reglement en alle daarin vermelde bijlage zijn openbaar gepubliceerd op de 
webpagina van de prijsvraag: http://arch-lokaal.nl/open-oproep-proeftuin-erasmusveld/  
Let op: 

 De eerder als bijlage verstrekte stedenbouwkundige visie van Bosch Slabbers (november 2015) 
is vervangen door een recenter concept (eveneens november 2015). Deze stedenbouwkundige 
visie is mede gebruikt om de haalbaarheid te toetsen door BPD. Daarnaast is deze visie 
gebruikt voor het Plan Uitwerkingskader (PUK). 

 Het Masterplan vervalt als bijlage omdat de randvoorwaardelijke uitgangspunten daarvan 
recenter zijn verwerkt in de PUK en in het bestemmingsplan 

 Het manifest Duurzaam Erasmusveld is vervangen door een nieuwe versie d.d. 22 april 2016.  
 

 
 

 Het kaartje in het reglement op pagina 6 wordt vervangen door bovenstaande afbeelding van 
het stedenbouwkundig raamwerk. Het focusgebied (eerste “stadse” gebied / fase 1) dat 
genoemd wordt ligt binnen het witte kader (bovenaan de afbeelding).\ 
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 De meest recente documenten over het bestemmingsplan zijn te vinden op 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/escamp/to/Wateringse-Veld-Noord-
4.htm   

 
2. De uitvraag cq het reglement gaat over een gedeelte van het totale ontwikkelgebied. Geldt het 

kader van het duurzaamheidsmanifest voor dit gedeelte of voor het totale ontwikkelgebied?  
Antwoord 
Het duurzaamheidsmanifest geldt voor een gebied groter dan het totale ontwikkelgebied, dus niet 
alleen voor het in de vraag genoemde gedeelte.  
 

3. Hoe vast staat het daarin vermelde stedenbouwkundig raamwerk? 
Antwoord: 
Het concept Stedenbouwkundige plan is een plan op hoofdlijnen. Het bestemmingsplan is een 
harde randvoorwaarde. Inzendingen die niet aan deze randvoorwaarden voldoen zijn ongeldig en 
komen niet voor beoordeling in aanmerking.  
 

4. Uit de beschrijving is ons nog niet goed duidelijk geworden of de woningtypologie voor fase 1 in 
de zin van grondgebonden of gestapeld of een mengvorm hiervan al is gedefinieerd. Het kaartje in 
het reglement doet zoiets namelijk vermoeden. Als dit zo is, dan is het plezierig om dit te weten. 
Antwoord: 
Er is nog geen definitief programma of woningtypologie vastgesteld. Hiervoor zullen mede op 
basis van de prijsvraag nadere keuzes worden gemaakt. Er geldt voor de prijsvraag een indicatief 
aantal van 100 woningen voor fase 1. Het aantal van 104 is een telmodel geweest in de 
stedenbouwkundige visie voor de haalbaarheidsfase. De gekozen woningtypologieën zijn een 
mogelijke uitwerking geweest op basis van de drie kernwaarden.  
 

5. Hoeveel speelruimte is er voor het ontwikkelen van een nieuwe visie?  
Antwoord 
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen te komen zijn de 
randvoorwaarden voor de prijsvraag tot een minimum beperkt. De jury beoordeelt de wijze 
waarop de inzendingen ingaan op de opgave, de randvoorwaarden en de daarbij geformuleerde 
aandachtspunten (zie reglement hoofdstuk 2) aan de hand van de geformuleerde 
beoordelingscriteria waarbij dus ook de kernwaarden Gezond, Stads en Samenleven leidend zijn 
(zie reglement 5.3). 
 

6. Mogen de beide pagina’s tekst voor de visie aan beide kanten beschreven worden?  
Antwoord: 
Neen, 2 pagina’s A4 betreft 2 pagina’s enkelzijdig, dus geen 4 pagina’s bestaande uit 2 
dubbelzijdige pagina’s. Informatie die niet is gevraagd wordt niet betrokken bij de beoordeling. 

 
7. Ik durf er eigenlijk niet over te beginnen. In de vele stukken die over Erasmusveld de ronde doen 

wordt over een ontwerp vergoeding gesproken van 3500,- en 4000,- euro ex btw. Was is nu het 
juiste bedrag.? De favoriete inschijvers krijgen die vergoeding voor het maken van een 
Architectonisch, Stedenbouwkundig en Landschappelijk ontwerp. Wil je dat werkelijk goed doen 
en een integrale ontwerp visie maken rekening houdend met alle facetten van een uiteindelijk 
plan dan zit daar best veel werk aan, vooral als je dat wil doen met een goed en deskundig team. 
De vergoeding komt snel beneden het minimum loon of een bijstands uitkering te liggen. Weet 
niet of jullie je dat realiseren. We zullen vast gaan kijken waar in de buurt een voedsel bank is. 
Antwoord: 
De uitschrijver heeft weloverwogen gekozen voor een procedure waarbij de prijsvraaginzending zo 
beperkt mogelijk is gehouden. De uitschrijver wil voorkomen dat deelnemers in de prijsvraag 
ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder vergoeding. Aan hen is aangeraden, uiterste 
terughoudendheid te betrachten.  
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In het vervolg op de prijsvraag wordt een vergoeding van € 4.000 excl. btw verstrekt als 
tegemoetkoming in de kosten voor uitwerking van maximaal vier geselecteerde visies. In het 
reglement wordt een bedrag van € 3.500 niet genoemd. De gevraagde uitwerking in de 
selectieprocedure van BPD is beperkt en betreft een schetsplan en zeker geen volledig uitgewerkt 
plan. De inzenders van de geselecteerde visies zullen voorafgaand aan de selectieprocedure van 
BPD de concrete uitwerkingsvraag krijgen. Het is daarbij nadrukkelijk de intentie van de 
opdrachtgever om uiteindelijk met het team van het winnende ontwerp tot een vervolgopdracht te 
komen waarbij ook uitvoerig zal worden overlegd met de opdrachtgever.  

 
8. Heb je voor mij de adresgegevens voor de bijeenkomst? 

Antwoord: 
Aangenomen wordt dat de vragensteller doelt op de informatiebijeenkomst. Hiervoor wordt 
verwezen naar het reglement art. 7.2: “De uitschrijver organiseert een informatiebijeenkomst 
waar deelnemers nader geïnformeerd worden over de opgave en het verloop van de prijsvraag. 
Deze bijeenkomst vindt op woensdag 24 augustus plaats startijd 16.00 eindtijd 18.00 op de locatie 
proeftuin Erasmusveld. Nadere informatie over de route wordt gepubliceerd op de webpagina van 
de prijsvraag. Het is een eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers om de informatie op de 
webpagina bij te houden. 

 
9. Wij willen graag met het hele bureau naar de informatiebijeenkomst komen, kan dat? 

Antwoord:  
Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers per geïnteresseerd bureau, maar de 
belangstelling loopt snel op. Daarom wordt aan geïnteresseerden gevraagd om met maximaal 2 
mensen per bureau te komen. Met geïnteresseerden die zich reeds met meer personen hebben 
aangemeld, wordt contact opgenomen met de vraag of zij ruimte willen maken voor anderen en 
hun aanwezigheid tot 2 personen te beperken.  
Aanmelding voor deelname aan de informatiebijeenkomst wordt gesloten op 22 augustus om 
16.00 uur, tenzij de zaal eerder vol is. Een verslag van de informatiebijeenkomst wordt 
gepubliceerd op de website. Eventuele vragen die naar boven komen tijdens de 
informatiebijeenkomst worden uiterlijk maandag 29 augustus gepubliceerd in een tweede nota 
van Inlichtingen. Deze nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de webpagina van de 
prijsvraag. 

 


