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Nota van inlichtingen  

Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag 

Gepubliceerd 29 augustus 2016 
 
Vooraf 
Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die zijn gesteld in de vragenronde die is gesloten op 24 
augustus 2016 om 23.00 uur en de antwoorden op deze vragen. Tevens bevat deze nota de vragen 
die zijn gesteld bij de informatiebijeenkomst, die plaatsvond op locatie op 24 augustus 2016, en de 
antwoorden op deze vragen.  
De presentaties die bij deze bijeenkomst werden getoond door Wicher Mol (BPD) en Vincent 
Kompier (Architectuur Lokaal) zijn gelijktijdig met de publicatie van deze nota gepubliceerd op de 
webpagina van de prijsvraag. Voorafgaand aan de vragen en antwoorden volgt onderstaand de 
toelichting die Wicher Mol bij zijn presentatie heeft gegeven. 
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de Open 
Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag, en de Nota van inlichtingen zoals gepubliceerd op 11 
augustus 2016. 
 
Toelichting op de opgave, Wicher Mol (BPD), 24 augustus 2016 
Erasmusveld is gelegen tussen twee Haagse wijken, Den Haag Zuid-West (wederopbouw) en het 
Wateringse Veld (vinex). Het gebied was de afgelopen decennia in gebruik als volkstuin, sport en 
wonen (o.a. woonwagens). Voor het plangebied Proeftuin Erasmusveld zijn de voormalige gebruikers 
vertrokken en de natuur heeft het gebied de afgelopen jaren ‘overgenomen’. Inmiddels is begonnen 
om het terrein op te schonen waarbij de grote bomen en struiken zoveel mogelijk worden gespaard. 
Enerzijds biedt dat aanleiding voor tijdelijke invullingen (misschien voor tiny houses) anderzijds 
kunnen delen van het bestaande groen worden ingepast in het uiteindelijke plan.  
In de ideeënprijsvraag wordt niet om een ontwerp gevraagd, maar om een visie op het wonen en 
leven in Erasmusveld. Daarbij kan het totale plangebied (Proeftuin Erasmusveld) worden betrokken. 
Het focusgebied zoals aangegeven in de Nota van inlichtingen van 11 augustus jl. betreft de eerste 
bouwfase. In het vervolg op de prijsvraag zal een ontwerp worden gevraagd voor het focusgebied. 
Op de webpagina van de prijsvraag staat een aantal achtergronddocumenten: 

 Bijlage d. is het Gebiedsconcept, waarin het thema duurzaamheid wordt uitgewerkt in de drie 
pijlers Gezond, Stads en Samenleven.  

 Bijlage e. is het Plan Uitwerkingskader Erasmusveld (PUK), waarin op pagina 14 een kaartje is 
opgenomen met de Ecologische Zone en de vier stedelijke blokken. 

 Bijlage f. is de Stedenbouwkundige Visie, waarin is opgenomen meerdere proefverkavelingen. 
Dit is als telmodel gebruikt voor de grondexploitatie.  

 Bijlage g. is het Manifest Duurzaam Erasmusveld. Hierin staan de ambities van gemeente en 
marktpartijen die in Erasmusveld aan de slag gaan. Naast Proeftuin Erasmusveld van BPD zijn er 
nog drie andere ontwikkelgebieden. 

 Het Bestemmingsplan met onder meer bouwhoogten en aantallen woningen.  
 
Vragen en antwoorden 
 
Opgave 

 
1. Wat is de geschiedenis van het gebied? (voordat het volkstuinen werden). Dit ook i.v.m 

eventuele grondvervuilingen en funderingsrestanten in de grond. 
Antwoord: Zie o.a. PUK (pag. 10, archeologie, bodem en water) en de bijlagen bij het 
bestemmingsplan.  
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2. Is er een visie op het hele gebied voor de komende 30 jaar? 
Antwoord: In het Masterplan Erasmusveld Leywegzone van de gemeente Den Haag (uit 
2008) is de visie voor de gehele Erasmuszone weergegeven. De Proeftuin maakt hier deel 
vanuit. Sindsdien is een deel van de plannen gerealiseerd zoals de sportcomplexen voor 
voetbal en hockey. Het ecolint is een verbindend element en zorgt voor samenhang. Er zijn 
ook onderdelen van het plan inmiddels gewijzigd.  

 
3. Onder 2.3 wordt, blz 6 reglement – verwezen naar een bijlage ‘concept Proeftuin 

Erasmusveld. Deze bijlage is niet aangetroffen bij het reglement. Of doelt u op de in 
paragraaf 2.4 genoemde Facebookpagina ‘proeftuinerasmusveld’? 
Antwoord: Bedoeld wordt bijlage “160722 d bijlage Proeftuin Erasmusveld Gezond Stads 
Samenleven Gebiedsconcept juli 2016 BPD” zoals gepubliceerd op de webpagina van de 
prijsvraag.  
 

4. Waarom heeft de ontwikkeling van het gebied nog niet plaatsgevonden? 
Antwoord: Er is lang over de invulling van dit gebied gesproken. Afgelopen voorjaar zijn 
afspraken afgerond tussen gemeente en BPD. Het bestemmingsplan waarin de 
woonbestemming mogelijk is geworden is recent vastgesteld.  

 
5. Wat is de reden dat BPD nu op een andere manier gaat ontwikkelen? 

Antwoord: BPD organiseert deze ideeënprijsvraag om zich te laten verrassen door 
inspirerende nieuwe ideeën. 

 
6. Betekent dat ook een nieuwe manier van ontwikkelen? 

Antwoord: Het gebied geeft inderdaad aanleiding om hier anders mee om te gaan. 
 

7. Wie heeft het Manifest geschreven? 
Antwoord: Het Manifest is geschreven door vijf partijen: 4 ontwikkelaars en de gemeente. 

 
8. Er is gesproken over de Ecologische Zone. Wat de wens daarmee te doen? Is bekend welke 

bomen blijven? 
Antwoord: Zie hiervoor het PUK, o.a. pag. 18. 

 
9. Wat houdt de ecologie precies in in dit gebied? 

Antwoord: Zie hiervoor het PUK, o.a. pag. 18. 
 

10. Mogen we het gemaakte archeologisch rapport voor het gebied inzien? 
Antwoord: Dat is voor deze fase niet relevant.  

 
11. Hoe groot moet je plan zijn, gaat het alleen over de bouwlocatie of over het hele gebied? 

Antwoord: De visie mag betrekking hebben op het totale gebied Proeftuin Erasmusveld (ca. 
350 woningen). In het vervolg op de prijsvraag gaat het om een ontwerp voor de eerste 
bouwlocatie.  
 

12. De vier stadsblokken staan al in de PUK aangegeven. Moet je je daaraan houden? En waarom 
zijn die daarin aangegeven?  
Antwoord: de Stedenbouwkundige Visie van november 2015 gaat o.a. uit van een combinatie 
van stedelijke blokken met laagbouw woonvelden. Dit is de onderlegger geweest voor het 
PUK. Tevens staat in het PUK dat de ligging indicatief is.  

  

http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2016/08/160722-d-bijlage-Proeftuin-Erasmusveld-Gezond-Stads-Samenleven-Gebiedsconcept-juli-2016-BPD.pdf
http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2016/08/160722-d-bijlage-Proeftuin-Erasmusveld-Gezond-Stads-Samenleven-Gebiedsconcept-juli-2016-BPD.pdf
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13. Kunt u de definitie van ‘grondgebonden woningen’ geven zoals die in de prijsvraag geldt? 
Antwoord: Deze term staat in het bestemmingsplan. Naast grondgebonden woningen 
worden in het bestemmingsplan gestapelde woningen genoemd. Kenmerken zijn dat de 
woningen op het maaiveld staan, doorgaans een terras of tuin hebben en direct 
bereikbaar/toegankelijk zijn vanaf de straat. In het bestemmingsplan staat dat een 
grondgebonden woning maximaal 4 lagen heeft. 

 
14. Hoeveel woningen gaat BPD ontwikkelen en zijn er andere ontwikkelaars? 

Antwoord: BPD gaat zo’n 350 woningen ontwikkelen in Proeftuin Erasmusveld. Op locaties 
buiten het plangebied van BPD zullen andere partijen ook gaan ontwikkelen. 

 
15. Is de aangegeven bouwlocatie van de prijsvraag het meest stedelijke blok; er wordt 

gesproken over 100 woningen? 
Antwoord: Op pagina 43 van de Stedenbouwkundig Visie is een telling gemaakt van de 
verschillende woningen per deelgebied. Er zijn wellicht ook modellen denkbaar met een 
andere woning verdeling. 
 

16. U spreekt over een wijk met ongeveer 350 woningen: dit is het totaal aantal woningen 
bestaande uit de ‘stevige stedelijke blokken’ en de laagbouw daartussen. Is dit een correcte 
analyse? Indien het antwoord hierop negatief is, graag verheldering van de aantallen. 
Antwoord: De analyse klopt. Op pagina 43 van de Stedenbouwkundige Visie staan de 
woningaantallen van de onderzochte modellen per deelgebied verdeeld. 

 
17. In het PUK en het Bestemmingsplan staat het aantal van 385 woningen. Het maakt uit, lijkt 

me, of dit gestapelde of grondgebonden woningen zijn? 
Antwoord: Ja, in het bestemmingsplan staat een maximaal aantal voor het gebied. Dit aantal 
is gebaseerd op de Stedenbouwkundige Visie.  
  

18. Mogen we de onderliggende financiële berekening inzien waarop het aantal van 385 
woningen is gebaseerd. Bijvoorbeeld: de gemiddelde geplande verkoopwaarde van de 
huizen, de vereiste of gewenste grondquote, etc.? 
Antwoord: Nee, dat is geen informatie die nodig is voor deze prijsvraag. 

 
19. Gaat het primair om koopwoningen? 

Antwoord: Nee, het gaat om koop- en huurwoningen. Ook sociaal. 
 

20.  Er moet in het gebied ook sociale woningbouw komen. Hoeveel & type? 
Antwoord: Er wordt in het gebied ook sociale woningbouw gerealiseerd, typologie en 
aantallen zijn voor de prijsvraag niet relevant. 
 

21. Wordt de sociale huur ook door BPD ontwikkeld? 
Antwoord: Ja. 

 
22. Waar komen de bouwhoogten van maximaal 4 voor grondgebonden woningen en maximaal 

8 voor gestapelde woningen vandaan? 
Antwoord: In het Bestemmingsplan worden twee typen woningen genoemd: grondgebonden 
en gestapeld. Het gaat om maximale hoogten, lager mag. 

 
23. Is er bij BPD informatie beschikbaar over de doelgroep? 

Antwoord: De toekomstige bewoners zullen zich aangesproken moeten voelen bij het 
planconcept. Zie voor een aanzet bijlage d, Proeftuin Erasmusveld Gezond Stads Samenleven. 
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24. Wat is/zijn de beoogde doelgroep(en) voor het gebied? 

Antwoord: zie antwoord op de voorgaande vraag 
 

25. Er is eerder door De Woonpioniers in de buurt geïnventariseerd welke behoeften er zijn. Is 
daar meer van bekend? 
Antwoord: BPD werkt samen met De Woonpioniers in Proeftuin Erasmusveld onder meer om 
tot tijdelijke functies te komen in het gebied. De Woonpioniers heeft daartoe gesprekken 
gevoerd in de buurt. Hier is geen verslag van beschikbaar. 

 
26. Zijn er mensen uit de buurt betrokken? 

Antwoord: Nee, er zijn recent geen officiële gesprekken en bijeenkomsten voor de buurt 
geweest. De gemeente Den Haag heeft bij het opstellen van het masterplan in 2008 de buurt 
wel geconsulteerd.  

 
27. Wat vindt BPD ervan om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied? 

Antwoord: Het lijkt ons prima om bij de verdere uitontwikkeling van de plannen de buurt en 
eventuele toekomstige bewoners bij de plannen te betrekken. Voor de prijsvraag lijkt dat nog 
niet noodzakelijk. 
 

28. Naast wonen is er ook sprake van werken. Wat voor andere functies beoogt BPD? 
Antwoord: Zie Reglement 2.2., p.6. 

 
29. Staat er in één van de documenten iets over het bouwrijp maken? 

Antwoord: Het is een Proeftuin, dus er kan worden gekozen voor niet traditionele 
oplossingen. Dat zou ook voor het bouwrijp maken kunnen gelden.  

 
30. Zijn er randvoorwaarden wat betreft de infrastructuur? Is er stadsverwarming bijvoorbeeld? 

Antwoord: Hier zijn in deze visie fase nog geen specifieke randvoorwaarden voor benoemd 
behoudens wat er eventueel in het PUK over is opgenomen. Er is geen stadsverwarming. Zie 
verder reglement 2.5, p.7 en lees het Manifest. 

 
31. Misschien staat het al in de stukken, ik heb nog niet alles gelezen. Wat is de opgelegde 

parkeernorm? 
Antwoord: Zie PUK pag. 17. 

 
Deelname en inzendingen 
 

32. De opdrachtgever geeft aan te zoeken naar ervaren ontwerpers uit verschillende disciplines. 
De samenstelling van het team is derhalve belangrijk. Welke kenmerken van het team mogen 
kenbaar gemaakt worden zonder dat er sprake is van opheffing van de anonimiteit? 
(opleiding, en waar, nationaliteit, leeftijd (oud/jong), ervaring, gender, etniciteit, et,) 
Antwoord: De opdrachtgever zoekt niet naar ‘ervaren ontwerpers uit verschillende 
disciplines’. De opdrachtgevers zoekt naar professionele ontwerpers (geen studenten) en 
heeft nadrukkelijk aanbevolen om deel te nemen in een interdisciplinaire teamsamenstelling. 
Of en hoe de deelnemers met deze aanbeveling omgaan is aan hen. In het vervolg op de 
prijsvraag is betrokkenheid van ontwerpers met concrete ervaring van belang, en in dit 
vervolg kan het team desgewenst worden aangepast en/of uitgebreid, zie Reglement, 
hoofdstuk 3. De anonimiteit van de inzenders mag, op straffe van uitsluiting, op geen enkele 
wijze in het geding worden gebracht in de inzending voor de prijsvraag. 

 



5 
 

33. Er mogen 2 enkelzijdige A4-tjes worden ingeleverd met tekst. Als er meer tekst wordt 
aangeleverd, is dit dan een grond voor uitsluiting?  
Antwoord: Ja. 
 

34. U noemt dat er maximaal 2 A3’s met referentiebeelden mogen worden ingeleverd. Verderop 
wordt gesproken over het leveren van de beelden in zowel lage als hoge resolutie. Voor de 
helderheid: wij mogen dus maximaal 2x 2 A3’s in leveren: correct?  
Antwoord: U levert 2 x 2A3’s is, maar dit zijn wel dezelfde twee A3’s. Het gaat dus niet om 
vier verschillende pagina’s. 

 
35. Wat is een referentiebeeld? Hoe gaan jullie daarmee om? 

Antwoord: een referentiebeeld is een afbeelding in welke zin dan ook, die dient om de 
schriftelijke visie te ondersteunen; een referentiebeeld geeft aan in welke richting de 
ontwerpoplossing wordt gedacht, zie Reglement hoofdstuk 4. De keuze welke 
referentiebeelden te gebruiken is vrij. Het hoeft zelfs niet om ontwerp te gaan. Het hoeft geen 
eigen werk te zijn, maar dat mag wel. Houd er rekening mee dat de eerste ronde van de 
prijsvraag anoniem verloopt. De inzending, dus inclusief de referentiebeelden, mag op geen 
enkele wijze te herleiden zijn naar de inzender op straffe van uitsluiting. 
Zie ook onderstaande vragen en antwoorden. 

 
36. Anonimiteit: graag maken we gebruik van referenties uit eigen werk. Door deze te gebruiken 

zou de anonimiteit van ons in het geding kunnen komen. Tegelijkertijd hechten wij grote 
waarde aan eigen werk als referentie; liever gebruiken we geen referenties van collega’s. 
Hoe kunnen wij toch onze anonimiteit borgen? 
Antwoord: Het gaat erom dat de referentiebeelden dienen om de schriftelijke visie voor deze 
opgave te ondersteunen; ze geven aan in welke richting de ontwerpoplossing voor deze 
opgave wordt gedacht. De uitschrijver is niet op zoek naar het meest geschikte bedrijf, maar 
naar de beste visie voor deze specifieke opgave. Dat is het verschil tussen een aanbesteding 
voor architectendiensten en een ontwerpprijsvraag.  
De keuze welke referentiebeelden te gebruiken is vrij; het hoeft zelfs niet om ontwerp te 
gaan. Derhalve kan de jury geen rechtstreekse relatie tussen referentiebeelden en de 
identiteit van de deelnemer(s) veronderstellen. Houd er wel rekening mee dat de eerste ronde 
van de prijsvraag anoniem verloopt. De inzending, dus inclusief de referentiebeelden, mag op 
geen enkele wijze te herleiden zijn naar de inzender op straffe van uitsluiting. Het afbeelden 
van uitsluitend eigen werk kan hiermee op gespannen voet staan.  
Ook inzenders die niet over relevante eigen referenties beschikken hebben zo een kans zich te 
kwalificeren voor deze opdracht. 
 

37. Mogen projectnaam, plaats en architect worden vermeld bij een referentie? Dit mede vanuit 
oogpunt van beeldrecht en tegelijkertijd vanuit perspectief van anonimiteit. 
Antwoord: Dat hangt van de beelden af. U dient inderdaad zorgvuldig om te gaan met 
auteursrecht van anderen. U kunt inderdaad niet zomaar auteursrechtelijk beschermd 
beeldmateriaal van anderen gebruiken. In het publieke domein zijn er voldoende rechtenvrije 
beelden beschikbaar en het staat u vrij om zelf foto’s te maken van bouwwerken in de 
openbare ruimte.  
Zie ook het antwoord op de voorgaande vraag. 

 
38. Is het toegestaan tekst of een korte zin toe te voegen bij een referentiebeeld ter 

verduidelijking?  
Antwoord: De referentiebeelden dienen om de visie te verduidelijken. Het verdient de 
voorkeur om beelden te kiezen die voor zichzelf spreken in combinatie met de visie. Mochten 
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de beelden desondanks een tekst vereisen, dan wordt u verzocht deze tot een minimum te 
beperken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het referentieblad wordt gebruikt om uw 
tekstuele visie uit te breiden. 
 

39. Als ik iets wil verduidelijken gebruik ik vaak een schema, mag dat? Hoe ver mag ik gaan in de 
uitwerking? 
Antwoord: Het onderscheid tussen schema’s en schetsen is een hellend vlak. Er is geen harde 
grens te trekken. Deelnemers hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid. De uitschrijver 
wil voorkomen dat deelnemers ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder vergoeding. 
Slechts indien noodzakelijk om het concept te verduidelijken kunnen schematische weergaven 
in de tekst worden opgenomen, met dien verstande dat de indieners hierbij uiterste 
terughoudendheid betrachten. Bij een schematische weergave kan men bijvoorbeeld denken 
aan een diagram om het ontwerpproces te verbeelden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om gedetailleerde dwarsdoorsnedes op schaal, zelfgemaakte renderings en technische 
detailschetsen aan te leveren als referentiebeeld. Dergelijke beelden beschouwt de 
uitschrijver als ongevraagde ontwerpen. Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet 
beoordeeld. 

 
Vervolg op de prijsvraag 
 

40. Is er een idee wanneer de verdere uitwerking plaats zal vinden? 
Antwoord: De winnaar is in november bekend. Kort daarop zal de tweede ronde starten, deze 
ronde zal naar verwachting 6 – 8 weken in beslag nemen. Het is de bedoeling en ambitie van 
BPD om het winnende ontwerp verder uit te werken en daadwerkelijk te realiseren. Het gaat 
daarbij om landschap, stedenbouw en architectuur. 

 
41. Is er een planning voor de ontwikkeling van het hele gebied? 

Antwoord: Voor het vervolg op de prijsvraag is er op dit moment alleen een globale planning. 
Het vervolg is beschreven in het reglement hoofdstuk 6. Naar verwachting zal deze vervolg 
fase begin 2017 worden afgerond met een winnend ontwerp. Dat ontwerp zal verder worden 
uitgewerkt. Doel is om vervolgens zo snel mogelijk tot realisatie te komen van het eerste deel 
van de Proeftuin. De rest van het gebied zal fasegewijs worden ontwikkeld in combinatie met 
de tijdelijke invulling. 

 
42. Zijn er al bouwpartners bekend? 

Antwoord: Nee die zijn nog niet bekend. 
 
Overig 
 

43. Is het mogelijk voor studie doeleinden, zodat een goede en exacte visie kan worden 
geformuleerd. Een ondergrond van het studiegebied voor AutoCad te ontvangen? GBKN 
en/of kadastraal? Duidelijk is dat in de eerste fase geen ontwerp wordt verwacht, daar zullen 
we hem dan ook niet voor gebruiken. 
Antwoord: De gevraagde informatie is niet van belang voor de prijsvraag en wordt daarom 
nu niet verstrekt. Voor het vervolg zal worden bezien welke aanvullende informatie relevant 
is. 


