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Voorwoord 
 

De gemeente Groningen is hard op weg naar misschien wel 250.000 of meer inwoners. Het 

aantal bezoekers en economische activiteiten neemt ook toe en het grondgebied wordt aan-

zienlijk vergroot met Ten Boer en Meerstad. Daarom werken we aan een nieuwe visie op de 

toekomst van de stad en omgeving. In City of Talent, de cultuurnota 2017-2020, nemen we 

ons voor om onze culturele ambities, die van grote waarde zijn voor de stad, actief te verster-

ken. Groningen is immers een bruisende cultuurstad met een onderscheidend topaanbod 

voor alle disciplines. We willen de unieke infrastructuur overeind houden met een onderschei-

dend aanbod van nationaal of internationaal belang en daarmee bijdragen aan bredere maat-

schappelijke doelen voor een gezonde en leefbare stad. Ook The Next City, de visie op Gro-

ningen in 2030, sluit aan bij de ambities in de cultuurnota om de groeiende stad leefbaar en 

aantrekkelijk houden voor inwoners en omwonenden.  

 

Het Ebbingekwartier, een jonge, creatieve stadswijk aan de rand van de binnenstad, krijgt na 

een aantal jaren met tijdelijke functies, meer en meer definitief vorm. Dit gebied levert een 

flinke bijdrage aan eigentijds stedelijk wonen voor diverse doelgroepen, nieuwe vormen van 

studentenhuisvesting en creatief ondernemerschap. Door de toevoegingen van woningen, het 

University College, USVA en het Studentenhotel ontstaat in het Ebbingekwartier een creatief 

milieu dat uitnodigt tot gecombineerd bezoek. Andersom maken we de binnenstad groter 

door het Ebbingekwartier hier beter mee te verbinden. Evenementen en horeca op het Ebbin-

gekwartier zorgen voor een nieuwe ‘hotspot’.  

 

De gemeente wil het culturele klimaat in Groningen versterken door in het Ebbingekwartier 

vijf podiuminstellingen onder één dak te brengen. Daarvoor is een nieuw robuust, flexibel, 

creatief, uitdagend, uitnodigend en energieneutraal gebouw nodig. Een extra uitdaging is dat 

de huidige Machinefabriek, waarin het Noord Nederlands Toneel nu al is gehuisvest, een re-

latie aangaat met het nieuwe gebouw. 

Voor het vinden van het beste plan voor deze opgave heeft de gemeente een aanpak gekozen 

die past bij de culturele context van het gebied. We schrijven een openbare ontwerpprijsvraag 

uit met het doel het winnende plan daadwerkelijk uit te voeren, liefst zo snel mogelijk. We 

hopen hiermee vooral ook jonge, vernieuwende architecten de kans te geven aan onze ambi-

ties bij te dragen.  

Ik ben zeer benieuwd naar de ideeën voor één van de meest creatieve stukjes Groningen! 
 
Paul de Rook 
wethouder Cultuur 
  

https://gemeente.groningen.nl/system/files/cultuurnota-def-losbladig-hr.pdf
http://www.hoeziejestad.nl/over-the-next-city/
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Vooraf 
 
De gemeente Groningen wil het Ebbingekwartier een extra impuls geven door aandacht voor cultuur.  
Dat biedt een geweldige kans om het gebied opnieuw een eigen, herkenbare identiteit te geven binnen 
de stad als geheel en tegelijk om aanleiding te bieden voor crossovers en experimenten.  
 
Bij de herontwikkeling van het Ebbingekwartier worden tal van urgente ruimtelijke ontwikkelingen 
vervlochten, waarbij bestaande en nieuwe creatieve en culturele functies in een groter gebied op el-
kaar kunnen worden betrokken. Het gaat bijvoorbeeld om de campus voor de University College op de 
noordpunt van het UMCG met wonen, research, wetenschaps-, cultuur- en sportvoorzieningen, om de 
nieuwbouw van een basisschool van O2G2 op Blok 9, het Studenthotel op Blok 8, de komst van het 
belangrijke Centraal Busstation UMCG en het Universiteitstheater met podium. Deze ontwikkelingen 
dragen in samenhang bij aan de noodzakelijke dynamiek die het Ebbingekwartier doormaakt op weg 
naar uitbreiding en vernieuwing van de historische stad. 
 
Door realisatie van permanente huisvesting voor vijf culturele podiumgezelschappen, die nu deels in 
het gebied en deels elders in de stad zijn gehuisvest, neemt de diversiteit aan functies toe en wordt 
het Ebbingekwartier nog aantrekkelijker als woon-, werk- en leefomgeving. Bovendien draagt dit voor-
nemen van een ‘makersplek’ bij aan de ambities uit City of Talent, Cultuurnota 2017-2020 van de ge-
meente om zowel meer en nieuw publiek voor kunst en cultuur te bereiken, als de binnenstad tot een 
‘huiskamer’ te maken waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kan komen.  
 
Deze ontwikkelingen vormen de aanleiding voor de gemeente om een passend cultureel traject te 
kiezen voor het vinden van het beste plan voor het cultuurcluster dat de vijf instellingen zal huisvesten. 
Daarom schrijft de gemeente een openbare projectprijsvraag uit onder de noemer Open Oproep 
Kunstwerf Groningen. De gemeente wil het cultuurcluster als opdrachtgever laten ontwerpen, ont-
wikkelen, (turn-key) laten bouwen en in de toekomst in eigendom en beheer behouden.  
 

Doelstellingen 
Voor de prijsvraag zijn meerdere doelen geformuleerd:  

 het toevoegen van meer culturele functies rond het toekomstige HOV Knooppunt aan de Bloem-
singel door een nieuw te bouwen duurzaam en toekomstbestendig cultuurcluster dat bijdraagt aan 
de ontwikkeling van het binnenstedelijk gebied; 

 het bijdragen aan nieuwe impuls voor architectuur in de stad Groningen; 

 het bieden van kansen aan nieuwe generaties ontwerpers; 

 het bijdragen aan een onderscheidende identiteit van de stad Groningen; 

 het bijdragen aan versnelling van energietransitie. 
 

Procedure 
De procedure betreft een openbare projectprijsvraag in twee rondes conform KOMPAS light Prijsvra-
gen, Open Oproep op basis van visie. Deze opzet dient om enerzijds alle geïnteresseerden in staat te 
stellen deel te nemen aan de prijsvraag en anderzijds om de deelnamekosten beperkt te houden door 
te voorkomen dat onnodig veel deelnemers ontwerpinspanningen moeten verrichten.  
 
Eerste ronde 
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd 
om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury mini-
maal drie en maximaal vijf inzendingen die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit 
aan de uitschrijver.  
  

https://gemeente.groningen.nl/system/files/cultuurnota-def-losbladig-hr.pdf
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Tweede ronde 
De inzenders van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin 
aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. Uit 
deze inzendingen wordt één ontwerp geselecteerd. De gemeente stelt een prijzengeld van € 30.000 
excl. btw ter beschikking aan de niet-winnende teams uit de tweede ronde, mits zij een geldige inzen-
ding hebben gedaan. De jury bepaalt de verdeling van het prijzengeld over deze deelnemers. 
 
Vervolg 
De gemeente wil tot realisatie van het winnend ontwerp komen en vervult daarbij de rol van opdracht-
gever. Zij is van plan om in vervolg op de prijsvraag een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar 
om het winnende ontwerp uit te werken tot een architectonisch en technisch ontwerp conform STB 
2014. Het is de bedoeling dat het ontwerp door de winnaar wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking 
met de te contracteren uitvoerende partij.  
 

Reglement 
Het reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS Light Prijsvragen.  
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de partners, de deelnemers 
en de beoordelaars.  
Dit reglement beschrijft de gehele procedure van de prijsvraag. Aan de deelnemers aan de tweede 
ronde kan aanvullende informatie worden verstrekt. 
Het reglement voldoet aan de Europese aanbestedingsregelgeving. De prijsvraag is op 17 februari 2017 
aangekondigd op TenderNed met kenmerk 131180. 
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver(s) van deze prijsvraag, de contactpersoon voor deze 
prijsvraag en informatie over indiening van de inzendingen. 
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave.  
Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden van de prijsvraag.  
Hoofdstuk 4 beschrijft de beoordeling van de inzendingen. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de vervolgopdracht.  
Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op deze prijsvraag. 
  

http://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://www.tenderned.nl/
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1 Uitschrijver  
 

 

1.1 Aanbesteder | uitschrijver van de prijsvraag  
Gemeente Groningen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering, Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen. 
Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver Architectuur Lokaal ingeschakeld. 
 

1.2  Contactgegevens  
Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden ingewonnen via Stef Bogaerds, Architectuur 
Lokaal, stef.bogaerds@arch-lokaal.nl, tel. 020 530 40 00. 
 

1.3  Indiening inzending 
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website van de uitschrijver:  
https://gemeente.groningen.nl/kunstwerf-ebbingekwartier 
 
De prijsvraag verloopt via de webpagina van de prijsvraag:  
www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf-groningen  
Alle stukken worden digitaal ingediend via deze webpagina.  

mailto:stef.bogaerds@arch-lokaal.nl
https://gemeente.groningen.nl/kunstwerf-ebbingekwartier
http://www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf
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2 De opgave 
 
 

2.1  Kern van de opgave 
 
De gemeente Groningen zoekt een realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerpvoorstel voor toe-
komstbestendige en energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen van vijf cultuurge-
zelschappen op Blok 10b in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de leef-
baarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel. Daarbij wordt 
gevraagd om een innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van aardgas. 
 
Het voorstel is gebaseerd op een visie op de manier waarop vijf cultuurgezelschappen productie-, oe-
fen- en ondersteunende ruimtes kunnen delen dan wel zelfstandig kunnen werken. Flexibel gebruik 
moet ook mogelijk zijn voor andere gezelschappen in de toekomst, omdat gebruikers door de jaren 
heen kunnen wisselen. Hiernaast moet rekening gehouden worden met (beperkte) publiekstoeganke-
lijkheid, zowel overdag als ’s avonds. De functie van het (alzijdige) gebouw moet in architectonische 
zin duidelijk onderscheidend en herkenbaar zijn. 
 
Het monumentale woningcomplex aan de Bloemsingel wordt behouden en geïntegreerd in het voor-
stel, waarbij ingrepen in de schil van de woningen zoveel mogelijk worden beperkt. Er wordt rekening 
gehouden met het overpad van de bewoners en met een oplossing voor tuin, afrastering, fietsenber-
ging en container in het gebouw of in het omringende (openbaar) gebied.  
Ook Villa B wordt behouden en geïntegreerd in het voorstel. Eventuele verbouw van de Villa B behoort 
niet tot de opgave; wel wordt gevraagd om een functioneel idee of visie over het gebruik van dit pand.  
 
De inrichting van de direct aangrenzende openbare ruimte, met inbegrip van de ruimte van en rondom 
de te slopen Villa A, is onderdeel van de opgave, met inbegrip van een oplossing voor de benodigde en 
te verwachten problematiek voor het parkeren van fietsen. Er wordt niet gevraagd om een parkeerop-
lossing: aan de overzijde van het gebied ligt een ondergrondse parkeergarage voor ca. 1200 auto’s.  
 
De gemeente wil graag dat de gebruikers van het cultuurgebouw en de bewoners van de monumentale 
panden worden betrokken bij de planontwikkeling. Daarom wordt gevraagd hoe de deelnemers aan 
de prijsvraag dit denken te doen bij de uitwerking van hun visie, als zij daartoe worden uitgenodigd. 
 

2.2  Algemene gegevens  
 
Aard van de opgave 
Nieuwbouw, uitbreiding, herbestemming en herinrichting van de openbare ruimte. 
 
Locatie en context 
De projectlocatie ligt tussen de Bloemsingel, Bloemstraat en Kolendrift in het Ebbingekwartier, Gro-
ningen. De gemeente heeft de grond in bezit en is eigenaar van de gebouwen Villa A (te slopen), Villa 
B (te herbestemmen) en de Machinefabriek.  
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Afb. 1. Situatieschets 
 
Voor een goed begrip van de ligging en de betekenis van het gebied in het weefsel van de stad zie ook 
Beeldkwaliteitplan Ebbingekwartier 2011, bijlage 6. NB: de tramlijn zoals opgenomen in dit plan gaat  
niet door. 
 

Blok 10b is een bouwblok dat een rijtje van vier monumentale woningen (gemeentelijk monument) 
aan de Bloemsingel 2 t/m 8b omarmt. De woningen worden verhuurd door de eigenaar, woningstich-
ting Nijestee. De monumentale waarde van het complex zit met name in het casco (de schil) van het 
ensemble in combinatie met de erfscheiding richting Machinefabriek (muur met toegangspoort). De 
tijdelijke bebouwing van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de Kolendrift zal eind juli / begin 
augustus 2017 worden gesloopt. Ook Villa A maakt plaats voor de nieuwbouw. Deze villa is in zeer 
slechte bouwkundige staat en niet kostendekkend te herstellen.  
 
Villa B kan qua beeld als waardevol worden aangemerkt. De villa is een belangrijk onderdeel in de 
gebiedsontwikkeling maar (nog) geen gemeentelijk monument. De Villa is bouwkundig in een iets be-
tere staat dan Villa A en kan nog worden hersteld. De Villa’s A en B worden anti-kraak bewoond via 
Carex. De Machinefabriek (NNT) aan de Bloemstraat 39 hoek Bloemsingel, ontworpen door J.A. 
Mulock Houwer, is ook een gemeentelijk monument.  
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Afb. 2 Plankaart Ebbingekwartier, overzicht 

 

 
Afb. 3 Plankaart Ebbingekwartier, ingezoomd 
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Beoogde gebruikers 
De beoogde gebruikers zijn vijf cultuurgezelschappen:  
1. Noord Nederlands Toneel (NNT)*: een theatergezelschap  
2. Club Guy & Roni (G&R)*: een dansgezelschap  
3. Het Houten Huis: een muziektheatergezelschap  
4. De Noorderlingen: een vooropleiding theater  
5. Theater de Steeg: een jongerentheatergezelschap 

 
* Club Guy & Roni en het NNT werken al geruime tijd nauw samen en zullen de ruimtes in de nieuwbouw 
gebruiken als aanvulling op de al voor hen aanwezige oefenruimtes in de naastgelegen Machinefabriek. 
 
Indicatieve omvang  
Het totale bruto vloeroppervlak is 2.255 m2 (dit is gebaseerd op de planeconomische verkenning d.d. 
15-09-2016). Voor een indicatie van de omvang en aard van het gebruik van het aantal zalen en de 
overige gebruiksruimtes: zie bijlage 1. 
 
Financiën 
Voor uitvoering heeft de gemeente een bedrag van € 3,1 miljoen excl. btw geraamd.  
Het bouwbudget is ca. € 1.375,00 excl. btw per m2 bvo. Dit betreft de totale bouwkosten voor de 
realisatie van de nieuwbouw Culturele Huisvesting Ebbingekwartier (exclusief plankosten en exclusief  
grondkosten).  
In het budget is rekening gehouden met een eenvoudige en doelmatige afwerking, die het gebruik 
door culturele partijen en het eigenzinnige karakter daarvan alle ruimte biedt. Voor de nieuwbouw en 
verbouw is uitgegaan van CASCO+ opleveringsniveau, vergelijkbaar met de huidige tijdelijke locaties, 
exclusief inrichtingskosten en inventaris, en uitgebreid met een basis techniekvoorziening (theater en 
dans: eenvoudig ophangsysteem aan het plafond en specifieke vloerafwerking).  
De kosten voor verbouwing van Villa B vallen buiten deze budgetraming. Verondersteld wordt dat Villa 
B als verblijfslocatie (wonen, short-stay, tijdelijke kantoorruimte etc.) en/of horeca tenminste kosten-
dekkend geëxploiteerd kan worden.  
Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt vooralsnog geen budget gegeven.  
 

2.3  Aandachtspunten  
De uitschrijver heeft vier aandachtspunten geformuleerd voor de opgave: 
 

 Aard van het gebruik  
Het gebouw zal met name gebruikt worden als oefenruimte voor theater en dans. Binnen en buiten 
het gebouw moet rekening worden gehouden met wisselende decors en expeditie. De zalen zijn in de 
eerste plaats werkruimten, die zowel overdag als ‘s avonds intensief worden gebruikt. De inrichting 
moet robuust zijn en tegen een stootje kunnen, terwijl er ook een sfeer wordt gecreëerd. Van belang 
in de zalen zijn (gestandaardiseerde) hangvoorziening voor lichttechniek, geluidstechniek en overige 
lichte theatertechniek boven de toneelvloer; een vloerafwerking die geschikt is voor theater en dans; 
afzonderlijke regelbaarheid van een gelijkmatige temperatuur(gradiënt) om de spieren optimaal te 
kunnen benutten en uiteraard goede akoestiek. De acteurs en dansers moeten veel in- en uitlopen en 
ook veel wachten op de gangen. Het vergroten van de hoogte van een deel van de zalen vindt een 
aantal gebruikers gewenst, maar dat is niet in het budget inbegrepen (vergroten hoogte t.o.v. hoogte 
vermeld in indicatieve ruimtestaat in bijlage nummer 1). 
 

 Samen, apart en flexibel 
De vijf gezelschappen zullen in de nieuwe huisvesting gaan samenwerken. Het NNT en G&R doen dat 
al op de naastgelegen locatie van de Machinefabriek, maar niet alles wordt gedeeld. Er is altijd be-
hoefte geweest aan een eigen voordeur. De andere drie organisaties zijn nog elders zelfstandig in de 

http://www.nnt.nl/
http://www.clubguyandroni.nl/
http://www.hethoutenhuis.org/
http://www.denoorderlingen.nl/
http://www.desteeg.info/
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stad gevestigd; ook zij zullen nu intensiever met andere organisaties te maken krijgen. In de planopzet 
en de plattegronden is van belang rekening te houden met een zekere flexibiliteit in het gebruik van 
het gebouw in de tijd. De organisaties kunnen in de loop der jaren kunnen wisselen. Instellingen die 
gelijktijdig gebruik maken van de oefenruimtes mogen geen hinder van elkaar hebben. Naast flexibele 
indeling van de ruimte is ook deelbaar gebruik gewenst. Het gaat erom dat er een goede balans wordt 
gevonden tussen individueel en samen; tussen het scheiden en clusteren van voorzieningen, functies 
en ontsluiting. 

 

 (Energetische) duurzaamheid  
Het gebouw wordt energieneutraal en er komen geen gasaansluitingen. Er kan gebruik gemaakt wor-
den van een reeds aanwezig WKO punt (warmte-koude-opslag) in samenspraak met de GrESCo (Gro-
ningse Energie Service Compagnie). Er moet rekening worden gehouden met krachtstroom, (ho-
gere)ventilatie-eisen, hogere verlichting-eisen, ICT infrastructuur en infrastructuur theatertechniek.  
De te gebruiken materialen moeten gemakkelijk in onderhoud zijn. Ideeën voor vernieuwend materi-
aalgebruik zijn welkom. Verdere technische en functionele uitwerking (overlap inrichting met bouw-
kundig) is, binnen het budget, wenselijk. 
 

 Architectuur 
De, al dan niet contrasterende, architectuur van het alzijdige gebouw levert op de schaal van de om-
ringende openbare ruimte een bijdrage aan de stedenbouwkundige betekenis en identiteit van de be-
treffende plek. Een functie die in architectonische zin duidelijke onderscheidend en herkenbaar is, is 
uitgangspunt. De eventuele verbouw van Villa B behoort niet tot de opgave maar een idee of visie over 
het gebruik van het pand wel. Er zal in stedenbouwkundige en architectonische zin rekening moeten 
worden gehouden met de bestaande monumentale woningen aan de Bloemsingel.  
Zie ook Beeldkwaliteitplan Ebbingekwartier 2011, bijlage 6. 
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3 Voorwaarden  
 
 

3.1 Voorwaarden voor deelname  
  

Architecten 
Deelname aan deze prijsvraag staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het Nederlands 
Architectenregister dan wel een vergelijkbaar register in het buitenland. 
 
Teams 
Het staat deelnemers vrij om samenwerking te zoeken met professionals en/of studenten uit andere 
(ruimtelijke) vakgebieden wanneer zij denken dat hun inzending daardoor beter wordt. Hierbij geldt 
dat de architect die de inzending doet, de hoofdverantwoordelijke inzender is.  

 Een deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending doen. De hoofdverantwoordelijke inzender 
mag slechts in één team deelnemen; de overige deelnemers mogen in meerdere teams participeren.  
Deelnemers die hun inzending in de eerste ronde niet in teamverband hebben ingediend, kunnen dat 
in de tweede ronde desgewenst alsnog doen met het oog op door henzelf gewenste aanvullende ex-
pertise. Deelnemers die hun inzending in de eerste ronde in teamverband hebben ingediend kunnen 
hun team in de tweede ronde desgewenst aanpassen. De jury kan hiertoe aanbevelingen doen. De 
hoofdverantwoordelijke inzender in de tweede ronde mag niet wijzigen. 
 
 Registratie  
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het indienen van de 
inzending conform de inzendingsvoorwaarden (zie hoofdstuk 3.4). Geïnteresseerden in deelname ma-
ken hiervoor gebruik van het digitale registratieformulier op de webpagina van de prijsvraag. 
 

DE REGISTRATIETERMIJN VOOR DEELNAME AAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP  
maandag 17 april 2017 om 12.00 uur (middag) 

 
Na registratie ontvangt men een automatische bevestiging van de registratie met een link en een 
wachtwoord om een inzending te kunnen doen. Neem contact op met stef.bogaerds@arch-lokaal.nl 
wanneer deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de 
registratie is binnengekomen.  
 

3.2 Voorkennis, belangenverstrengeling en contact 
 Degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven, zijn uitgesloten van deel-

name. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze betrokken geweest zijn bij de voorbereiding 
en/of organisatie van de prijsvraag. 
Het is de deelnemers niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar adviseurs met betrek-
king tot deze prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact anders dan met de contactpersoon (zie 
onder 1.2) zal in beginsel tot uitsluiting leiden.  
De uitschrijver wil niet te rigide omgaan met het uitsluiten van allen die betrokken zijn of zijn geweest 
bij de voorbereiding en organisatie van de prijsvraag. Wie twijfelt over deelname wordt opgeroepen 
vragen hierover te stellen vóór de sluiting van de vragenronde (zie hoofdstuk 6). 
 

3.3  Voorwaarden met betrekking tot de opgave  
 
Eerste ronde 
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen te komen heeft de 
uitschrijver besloten om in de eerste ronde van de prijsvraag geen randvoorwaarden te stellen.  
 

mailto:stef.bogaerds@arch-lokaal.nl
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Tweede ronde  
De inzendingen in de tweede ronde moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

 De bouwregelgeving, en  

 De minimale eisen voor bouwwerken bij het beoogde gebruik in Groningen (Nederlandse Praktijk-
richtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen, 18 december 2015)  

 
Inzendingen die niet aan de hierboven vermelde randvoorwaarden voldoen zijn ongeldig en komen 
niet voor beoordeling in aanmerking.  
 
De bijlagen bij dit reglement die geen betrekking hebben op bovenstaande randvoorwaarden zijn rich-
tinggevend. Goed beargumenteerde afwijkingen van deze bijlagen leiden dus niet bij voorbaat tot uit-
sluiting en zijn eventueel bespreekbaar, mits deze passen in de plancontext en de gewenste vlotte 
doorlooptijd niet belemmeren. 
 

3.4  Voorwaarden indiening stukken eerste ronde 
 
Anonimiteit  
De eerste ronde van de prijsvraag verloopt anoniem. Dat geldt voor alle stukken die worden ingezon-
den. Op deze stukken mag niets staan vermeld waaruit de oorsprong van de inzending kan worden 
afgeleid. Dit geldt dus ook voor de bestandsnamen en metadata zoals de auteur van de stukken. De 
gegevens van de inzender en diens team worden uitsluitend vermeld op de eigen verklaring.  
Architectuur Lokaal bewaakt de anonimiteit van de inzendingen.  
 

 Inzending 
Een inzending bestaat uitsluitend uit stukken die via de website geüpload worden. Inzendingen moe-
ten van een motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd. 
 

DE INZENDTERMIJN VOOR DE EERSTE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP 
donderdag 20 april 2017 om 12.00 uur (middag) 

 
Na inzending ontvangt men een automatische bevestiging van ontvangst. Neem contact op met 
stef.bogaerds@arch-lokaal.nl wanneer deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan 
worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.  
 
Een inzending bestaat uit:  
 
1. Een visie in tekst en beeld 

De visie bestaat uit maximaal 2 pagina’s A4 tekst (minimaal corps 10, pdf) plus maximaal 1 pagina 
A3 (pdf) met relevante referentiebeelden. De referentiebeelden worden aangeleverd in hoge reso-
lutie (300 dpi).Tekst- en beeldbestanden worden separaat geüpload. 
In de tekst geven de inzenders hun visie op de opgave als geheel en de daarbij gestelde aandachts-
punten. Verduidelijkende schema’s zijn toegestaan.  
De referentiebeelden dienen om de schriftelijke visie te ondersteunen; ze geven aan in welke rich-
ting de ontwerpoplossing wordt gedacht. De uitschrijver wil voorkomen dat deelnemers in de eer-
ste ronde ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder vergoeding. Er wordt in de eerste fase na-
drukkelijk niet gevraagd om een ontwerp, ontwerpschets, gedetailleerde tekeningen op schaal, 
zelfgemaakte renderings, technische detailschetsen e.d. Dergelijke beelden beschouwt de uitschrij-
ver als ongevraagde ontwerpen. 
 
 

 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2015/december/18/nieuwe-npr-gepubliceerd
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2015/december/18/nieuwe-npr-gepubliceerd
mailto:stef.bogaerds@arch-lokaal.nl
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2. Eigen verklaring 
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij de inzending en een verklaring dat de 
inzending het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender, die ook zijn of haar 
registratienummer in het Nederlands Architectenregister (dan wel een vergelijkbaar buitenlands 
register) invult. Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat kan 
worden gedownload van de webpagina van de prijsvraag. De verklaringen worden niet geopend 
gedurende het beoordelingsproces in de eerste ronde om de anonimiteit niet te doorbreken. Bij 
aanvang van de tweede ronde kan de uitschrijver vragen om bewijsmiddelen ter verificatie van de 
eigen verklaring. 

 
Inzending na de nota van inlichtingen 
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het doen van een inzending tot na de publicatie 
van de nota van inlichtingen (zie onder 6.2). De nota van inlichtingen kan toelichtingen op en aanpas-
singen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in 
dit reglement.  
  
Overige inzendingsvoorwaarden 
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen.  
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken. 
De inzending bevat geen voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld.  
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege onleesbare 
of onvindbare inzendingen. 

  

3.5  Voorwaarden indiening stukken tweede ronde 
 

DE INZENDTERMIJN VOOR DE TWEEDE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP 
maandag 26 juni 2017 om 12.00 uur (middag) 

 
Na inzending ontvangt men een automatische bevestiging van ontvangst. Neem contact op met 
stef.bogaerds@arch-lokaal.nl wanneer deze niet binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan 
worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.  

 
Inzending 
De tweede ronde verloopt niet anoniem; uitnodiging voor de tweede ronde geschiedt op naam. 
De inzending betreft een uitwerking van de visie die in de eerste ronde is ingezonden. Het is niet toe-
gestaan om een inzending in te dienen die op een geheel nieuwe visie is gebaseerd.  
 
Ook in de tweede ronde bestaat een inzending uitsluitend uit stukken die digitaal worden ingezon-
den via de webpagina van de prijsvraag: www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf-groningen.  
Alle stukken moeten voorzien zijn van het in de eerste ronde gekozen motto.  
 
Een inzending bestaat uit: 
 
1. Structuurontwerp STB2014    

Een ontwerp dat een goed inzicht biedt in de architectonische vormgeving, de constructieve sa-
menhang, de installaties en de stedenbouwkundige inpassing van het gebouw.  
Er wordt gevraagd om:  

 een situatietekening van het gebouw in relatie tot de omgeving, 

 plattegronden, 

 aanzichten en doorsneden, 

 schetsmatige tekeningen van de constructie, en  

mailto:stef.bogaerds@arch-lokaal.nl
http://www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf-groningen
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 impressie van de beoogde materialisatie, aangevuld met relevante principedetails 
Tevens wordt gevraagd om een idee op hoofdlijnen, voor 

 de omliggende publieke ruimte, en  

 de functionele herinrichting voor Villa B 
 
Dit bestand van maximaal 4 pagina’s A3 dient in te zenden bestanden worden in hoge resolutie 
(300 dpi) in pdf aangeleverd. Afdrukken op A1 dienen mogelijk te zijn en de overzichtstekeningen 
dienen bij afdrukken op schaal 1:100 goed leesbaar te zijn.  
 

2. Tekstuele toelichting op het structuurontwerp  
 De toelichting moet worden ingediend als tekstdocument zonder illustraties in pdf bestand. Dit do-

cument bestaat uit maximaal 4 pagina’s A4 en bevat een toelichting op het ontwerp en de construc-
tie. Ook moet worden ingegaan op het proces, zoals een integrale benadering van het ontwerppro-
ces en samenwerking met gebruikers en bewoners.  

 
3. Projectraming op basis van SKK 2010 en raming totale huisvestingslasten 
 De projectraming wordt aangeleverd in een pdf bestand, converteerbaar naar Excel-formaat, en is 

te printen op A4 formaat.  
 
4. Samenvatting  
 Een korte beschrijving van de kern van het voorstel in maximaal 200 woorden in word-bestand. 

Deze tekst dient uitsluitend voor communicatiedoeleinden en wordt niet in de beoordeling betrok-
ken.  
 

5. Eigen verklaring 
 Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij de inzending in de tweede ronde en 

een verklaring dat de inzending het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender. 
Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat kan worden gedown-
load van de webpagina van de prijsvraag www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf-groningen  
 

Inzending na de nota van inlichtingen 
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het doen van een inzending tot na de publicatie 
van de nota van inlichtingen (zie onder 6.2). De nota van inlichtingen kan toelichtingen op en aanpas-
singen van dit reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in 
dit reglement.  
  
Overige inzendingsvoorwaarden 
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen. Materiaal dat 
niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken. De inzending bevat geen voorbehouden en is 
in het Nederlands opgesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is 
ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen.  

http://www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf
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4 Beoordeling 
 

 

4.1 Toetsing 
In beide rondes van de prijsvraag toetst een technische commissie eerst of de inzendingen correct en 
tijdig ingediend zijn en of zij voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. De commissie kan tevens 
advies uitbrengen over de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave zoals beschreven in 
hoofdstuk 2. 
De technische commissie rapporteert haar bevindingen aan de jury. Inzendingen die niet of slechts 
gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgeslo-
ten van verdere beoordeling. Het besluit hiertoe wordt genomen door de uitschrijver, op advies van 
de jury. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door de jury.  
 
De technische commissie bestaat uit medewerkers van en namens de gemeente Groningen: 

 Sikko Postma, projectmanager Stadsontwikkeling (voorzitter) 

 Toine van Boheemen, projectleider Stadsingenieurs  

 Jelte IJszenga, beleidsmedewerker Vastgoedbedrijf  

 Harmen Postma, stedenbouwkundig ontwerper  

 Joost van Uhm, assistent projectmanager Stadsontwikkeling 

 David Inden, interim planeconoom en gebiedsontwikkelaar  
In de tweede ronde kan de uitschrijver specifieke expertise toevoegen indien de inzendingen daartoe 
aanleiding geven. 
 

4.2 Beoordelingscriteria en systematiek beoordeling 
De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen in zowel de eerste als 
de tweede ronde: 

 Creativiteit: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling wordt gegeven aan de 
opgave; 

 Flexibiliteit: de mate waarin het gebouw aanpasbaar is aan toekomstige wensen; 

 Innovatie: de mate waarin vernieuwende (ontwerp)oplossingen worden aangedragen; 

 Haalbaarheid: de mate waarin het voorgestelde concept realistisch is; 

 Duurzaamheid: de mate waarin realistische voorstellen worden gedaan voor materiaal-en energie-
gebruik en/of hergebruik; 

 Interactie: de mate waarin het gebouw een bijdrage levert aan de directe omgeving in brede zin. 
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig.  
Er wordt gewerkt met een integrale totaalbeoordeling. 
 

4.3 Jury  
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury  
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij geformuleerde 
aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria. 

 
De jury selecteert in de eerste ronde op basis van anonieme beoordeling minimaal drie en maximaal 
vijf deelnemers voor de tweede ronde. Na deze beoordeling worden de namen van de geselecteerde 
kandidaten bekend gemaakt en uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde. 

`  
In de tweede ronde wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om hun inzending aan de jury 
te presenteren. Nadere informatie hierover wordt in de tweede ronde verstrekt. 
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De jury is als volgt samengesteld:  

 Roeland van der Schaaf, wethouder Arbeidsmarkt, Stadsontwikkeling en Ouderen (zonder stem-
recht), voorzitter, gemeente Groningen 

 Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

 Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect  

 Kirsten Hannema, bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant 

 Guy Weizman, algemeen directeur NNT / club Guy&Roni 

 Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de gemeente Groningen 
 
Secretaris van de prijsvraag is Cilly Jansen, architectuurhistoricus, Architectuur Lokaal (zonder stem-
recht). Stef Bogaerds, stedenbouwkundig ontwerper, Architectuur Lokaal, verricht ondersteunend 
werk (zonder stemrecht). 
 

4.4 Juryrapport en uitslag 
De jury heeft de bevoegdheid de eigen verklaringen na de beoordeling in de eerste ronde te openen 
en de namen van de inzenders bekend te maken. De uitschrijver committeert zich aan de juryuitspraak 
en nodigt de geselecteerde deelnemers uit voor de tweede ronde. De overige deelnemers worden op 
de hoogte gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd worden voor de tweede ronde. 
De jury kan aanbevelingen formuleren voor de uitwerking van de inzendingen die zij selecteert voor 
deelname aan de tweede ronde. 
 
Na beoordeling van de inzendingen in de tweede ronde wijst de jury een winnaar aan. Hiernaast be-
paalt de jury een rangorde in 2e en 3e prijs etc. en stelt de verdeling van het prijzengeld vast voor de 
niet-winnende inzendingen. 
 
De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Het juryrapport bevat een algemene 
interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling.  
De uitschrijver committeert zich aan de juryuitspraak. 
 
Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag en door 
de uitschrijver openbaar gemaakt op de onder 6.1 genoemde datum. 
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5  Vervolg  
 

 
De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en is voornemens om aan de 
winnende deelnemer een vervolgopdracht te verstrekken. Deze opdracht zal in beginsel het uitwerken 
van het structuurontwerp tot een architectonisch en technisch ontwerp (STB2014) behelzen.  
De verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp geschiedt in nauwe samenwerking met en in op-
dracht van de uitvoerende partij(en).  
 
De exacte invulling van de vervolgopdracht en de positie van de architect is onderwerp van nadere 
onderhandeling. De onderhandelingsprocedure maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de prijs-
vraag.  
 
Indien de onderhandelingen met het winnende team niet tot het gewenste resultaat leiden, behoudt 
de uitschrijver zich het recht voor om in het voorkomend geval de onderhandelingen voort te zetten 
met de runner up en eventueel de derde prijswinnaar.  
 
Indien de uitschrijver in tweede aanleg een opdracht verstrekt aan de runner up komt diens aanspraak 
op de het prijzengeld te vervallen. 
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6 Administratieve bepalingen  
 
 

6.1  Planning  
De onderstaande planning is indicatief. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om binnen de ka-
ders van redelijkheid en billijkheid de planning tussentijds aan te passen indien (onvoorziene) omstan-
digheden daartoe aanleiding geven.  
 

1e ronde  

Wk 7 vr 17-2-2017   Uitschrijfdatum prijsvraag  

Wk 10 wo 8-3-2017   Sluiting aanmelding deelname informatiebijeenkomst  

Wk 10 vr 10-3-2017   Informatiebijeenkomst op locatie 

Wk 11 vr 17-3-2017 12 uur middag Sluiting vragenronde  

Wk 12 wo 22-3-2017   Publicatie nota van inlichtingen 

Wk 16 ma 17-4-2017 12 uur middag Sluiting registratie deelname 

Wk 16 do 20-4-2017 12 uur middag Sluiting inzendtermijn  

Wk 17 ma-wo 24/26-4-2017   Toetsing  

Wk 19 ma-vr 8/12-5-2017   Beoordeling  

Wk 19/20 ma-vr 8/19-5-2017   Bekendmaking resultaat 1e ronde 

2e ronde  

Wk 19/20 ma-vr 8/19-5-2017   Uitnodiging deelnemers 2e ronde, info op locatie 

Wk 21 ma-vr 22/26-5-2017   Sluiting vragenronde  

Wk 22 ma-vr 29-5/2-6-2017   Publicatie nota van inlichtingen  

Wk 27 ma 3-7-2017 12 uur middag Sluiting inzendtermijn 

Wk 27 wo/vr 5/7-7-2017   Toetsing  

Wk 28 ma/vr 10/14-7-2017   Presentaties en beoordeling 

Wk 29 vr 21-7-2017   Bekendmaking resultaat prijsvraag 

 

6.2  Communicatie met de uitschrijver 
 
Informatiebijeenkomst 
Op vrijdag 10 maart 2017 van 14.30-17.00 uur organiseert de uitschrijver een informatiebijeenkomst 
op de locatie in Groningen, waar geïnteresseerden in deelname nader geïnformeerd worden over de 
opgave en het verloop van de prijsvraag. Nadere informatie over de locatie en het programma voor 
deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website van de prijsvraag. 
Wie wil deelnemen aan deze informatiebijeenkomst moet zich daartoe aanmelden via het aanmel-
dingsformulier op de webpagina van de prijsvraag, www.arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf-gro-
ningen. Het verslag van de bijeenkomst wordt gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag. 
 
AANMELDING VOOR DE INFORMATIEBIJEENKOMST IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 8 MAART 
 
Vragen 
De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen en vragen te stellen over de prijsvraag. Deelne-
mers kunnen zich uitsluitend richten tot de onder 1.2 genoemde contactpersoon. Het is niet toege-
staan om zich tot andere medewerkers van de uitschrijver of Architectuur Lokaal te wenden. Overtre-
ding van deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden. 
Vragen dienen bij voorkeur voor de uiterste datum voor het stellen van vragen voor de nota van in-
lichtingen gesteld te worden. De voor dit tijdstip ontvangen vragen zullen geanonimiseerd gebundeld 
worden en beantwoord worden in de nota van inlichtingen, die via de webpagina van de prijsvraag 
wordt gepubliceerd. De desbetreffende data staan vermeld onder 6.1 in dit reglement. De uitschrijver 
kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven, besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren. 

http://www.arch-lokaal.nl/open-oproep-culturele-huisvesting-ebbinge
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De uitschrijver roept deelnemers op geconstateerde onduidelijkheden zo spoedig mogelijk door te ge-
ven, zodat zij tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraag aan te passen.  
Het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte stellen van de gepubliceerde nota’s van inlichtingen 
behoren tot de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
 

6.3  Vergoedingen  
Er is geen vergoeding beschikbaar voor deelname aan de eerste ronde. 
In de tweede ronde stelt de uitschrijver een prijzengeld van in totaal € 30.000 excl. btw ter beschikking 
aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangewezen, mits er een geldige inzending is gedaan. 
De jury bepaalt de verdeling van het prijzengeld over deze inzendingen. Het prijzengeld wordt na de 
bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag ter beschikking gesteld. 
 

6.4  Communicatie resultaten prijsvraag 
De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzendingen.  
De gemeente is gerechtigd inzendingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden rondom de prijs-
vraag zonder dat daar goedkeuring of vergoeding voor nodig is. Daarbij kan gedacht worden aan een 
tentoonstelling of een publicatie van de inzendingen. De deelnemers verplichten zich hun medewer-
king te verlenen aan dergelijke publiciteit. Voor andere (publicitaire) doeleinden is toestemming van 
de betreffende deelnemers vereist.  

 

6.5 Toepasselijk recht en rechtsbescherming 
De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending.  
Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van 
deze prijsvraag worden beslecht door de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten zich hiertoe bin-
nen een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de prijs-
vraag hun kort geding aanhangig maken bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen. 
 

6.6  Overige voorwaarden 
 De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijsvraag geheel of gedeeltelijk te sta-

ken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de deelnemers 
ontstaat. 

 Door aanmelding voor of deelname aan deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich onvoorwaar-
delijk akkoord met het bepaalde in de prijsvraagdocumentatie. 

 Deelnemers verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelma-
tigheden in de verstrekte documenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van 
de uiterste datum van aanmelding dan wel inzending, te melden aan de aan de officiële contact-
persoon van de uitschrijver. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit dat hij of zij in beginsel 
het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de geconstateerde gebreken in deze docu-
menten. 

 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 uit-
schrijver een daartoe strekkend verzoek gedaan heeft, mits de gelijkheid van de deelnemers niet 
geschonden wordt. 

 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 gedaan heeft 

 Voor zover de uitschrijver de intentie heeft om een ingediend ontwerp na de prijsvraag uit te (laten) 
voeren, is de deelnemer verplicht zijn medewerking te verlenen om het ontwerp op de voorwaar-
den die in dit prijsvraagreglement vermeld zijn, uit te (laten) voeren. 


