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Open Oproep Ontwerpatelier Oostenburgereiland Amsterdam 
5 juli 2017 
 
Inleiding  
‘Contrastrijk, levendig en stoer zijn de kernwaarden van eiland Oostenburg. Dit is geen plek voor 
rechttoe-rechtaan blokkendoosarchitectuur en aangeharkte tuintjes’, aldus Peter Kramer, directeur 
van Stadgenoot. Stadgenoot ontwikkelt op het Oostenburgereiland in Amsterdam een nieuwe buurt 
met 150.000 m² BVO woningen, bedrijfsruimte en horeca. De corporatie wil zelf 400 sociale en 
middensegment huurwoningen – met een focus op jonge stedelingen en ouderenhuisvesting - 
bouwen op zes van de twaalf kavels. De overige kavels worden verkocht aan commerciële 
ontwikkelaars die de visie van Stadgenoot op de transformatie van het gebied delen. Zij selecteren 
hun eigen architecten.  
Stadgenoot onderzoekt in samenwerking met supervisor Kristiaan Borret, op welke manier jonge 
architecten kunnen worden ingezet voor het ontwerp van de gebouwen op de eerste twee kavels die 
Stadgenoot zelf zal ontwikkelen, en bij verdere verdieping van de mogelijkheden binnen het gebied. 
Daarom heeft Stadgenoot aan Architectuur Lokaal gevraagd een selectieprocedure voor architecten 
te maken en te begeleiden, en een ontwerpatelier voor het hele gebied te organiseren. Architectuur 
Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor bouwcultuur, een stichting met ANBI-status die zich inzet 
voor inspirerend opdrachtgeverschap, en beheerder van het landelijke Steunpunt 
Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden. Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) is 
secretaris van de Open Oproep Oostenburgereiland. 
 

1. Doel 
Het doel van deze Open Oproep is:  
- Het vinden van kwalitatieve scenario’s voor het gebied, waarbij over de grenzen van de kavels 

heen wordt gedacht. 
- Het vinden van geschikte, jonge architectenbureaus voor de opgave, die reeds over enige 

praktijkervaring beschikken, 
- Het bieden van kansen aan jonge architectenbureaus om hun ideeën uit te voeren. 

 
2. Procedure  

De Open Oproep Ontwerpatelier Oostenburgereiland wordt uitgeschreven door Stadgenoot en 
bestaat uit drie fasen: (1) voorselectie, (2) bureaupresentatie en (3) een ontwerpatelier.  
Geïnteresseerde architecten kunnen deelnemen aan de Open Oproep door het insturen van een 
portfolio, bestaande uit bedrijfsmatige gegevens en referentieprojecten. Een beoordelingscommissie 
selecteert maximaal acht deelnemers, die worden uitgenodigd voor een bureaupresentatie bij 
Stadgenoot. Op grond hiervan selecteert Stadgenoot minimaal vier en maximaal zes ontwerpers voor 
deelname aan het ontwerpatelier, waarin de opdracht per kavel en per architect wordt 
gespecificeerd met het oog op het voornemen van Stadgenoot om hen een opdracht te verstrekken 
voor de kavels 2 en 8. Bij de uitvoering werken de architecten in een bouwteam met een nog bekend 
te maken bouwende partij. De Open Oproep eindigt met de afsluiting van het ontwerpatelier.  
Voor portfolio en bureaupresentatie is geen vergoeding beschikbaar; de geselecteerde 
(project)architecten die aan het ontwerpatelier deelnemen, ontvangen ieder een tegemoetkoming in 
de kosten van € 1.500,00 excl. btw, mits zij voldoen aan de voorwaarden.  
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3. Opgave en ambitie 
Stadgenoot zoekt jonge architectenbureaus die een concreet en kwalitatief woningbouwontwerp 
kunnen maken voor kavels 2 en 8 (2 à 3 architecten per kavel) op Oostenburgereiland in Amsterdam, 
die op korte termijn zullen worden ontwikkeld. Trefwoorden zijn: verrijking van het 
woningbouwprogramma (variatie in bouwhoogte, materialisering, verbreding programma, 
multidisciplinaire benadering, participatietrajecten met beoogde bewoners, de relatie met de stad, 
groen) en het versterken van de relatie met het gebied (duurzaamheid, klimaatbestendigheid, 
hergebruik, transformatie, stoere materialen).  

 
4. Voorwaarden voor de opgave  

Voor de ontwikkeling geldt aantal randvoorwaarden, waaraan moet worden voldaan: 
- Het bestemmingsplan voor Oostenburgereiland 
- Het masterplan van Urhahn Urban Design 
- Het concept beeldkwaliteitplan  
Deze bijlagen zijn te vinden op de webpagina van de open oproep. 
 
- De bouwenvelop voor kavel 2 
- De concept-bouwenvelop Kavel 7/8 
De bouwenveloppen worden na selectie van de eerste fase aan de geselecteerden voor de tweede 
fase verstrekt.  
 

5.  Informatie voor de opgave 
 Overige relevante informatie voor de opgave betreft: 

-  Structuurontwerp kavel 2;  
-  Standaard pve Stadgenoot; 
Ook deze documenten worden na selectie van de eerste fase aan de geselecteerden voor de tweede 
fase verstrekt. ` 
 

6.  Fase 1: Voorselectie  
 
Voorwaarden voor deelname 
Deelname aan de procedure staat open voor architecten, die beschikken over de architectentitel en 
wier bureau niet eerder dan 1 januari 2012 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
Bij aanvang van de tweede fase wordt, na een verzoek daartoe van de uitschrijver, een uittreksel 
Kamer van Koophandel KvK, waaruit blijkt dat de akte van oprichting niet eerder dateert van vóór 1 
januari 2012, overlegd. 
De architect die een inzending doet (de ‘hoofdarchitect) beschikt over de architectentitel, doet zelf 
de bureaupresentatie en neemt persoonlijk deel aan het ontwerpatelier. Vervanging door een 
andere architect is niet toegestaan. 
 
Voorwaarden voor inzendingen  
Een inzending bestaat uit een portfolio van maximaal 3 enkelzijdige A3 pagina’s, opgemaakt in pdf-
formaat met een omvang van maximaal 10Mb in de Nederlandse of de Engelse taal. 
Het portfolio bevat de volgende informatie: 
1. Eén A3-factsheet met: 

(a) contactgegevens bureau (naam, adres, email, contactpersoon, inschrijfnummer KvK, omvang 
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en samenstelling van het bureau) en (b) CV hoofdarchitect (naam, opleiding, ervaring, 
registratienummer Nederlands Architectenregister of vergelijkbaar buitenlands register).  

2. Maximaal twee A3-blad(en) met: 
Bureauomschrijving aan de hand van eigen referentiebeelden (minimaal drie, maximaal vijf 
projecten) die onder eigen naam van de hoofdarchitect zijn uitgevoerd. Dit mogen ook 
onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken en niet gerealiseerde plannen zijn. Projecten die de 
architect als werknemer bij een ander bureau heeft verricht zijn aanvaardbaar mits wordt 
toegelicht wat de rol van de architect is geweest. 
Onderdelen die verder aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld bureaubeschrijving, bureauvisie, 
eventuele ervaring met de realisatie van ontwerpen en met participatieprocessen. 

Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd per e-mail aan: bram.talman@arch-
lokaal.nl. De inzendtermijn sluit op 21 juli 2017 om 12 uur. Inzenders ontvangen een bevestiging van 
ontvangst. Neem contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl als u deze bevestiging niet binnen één 
werkdag heeft ontvangen. 

 
Beoordelingscriteria 
Leidend voor de architectenselectie is de zoektocht naar een interessante groep jonge architecten 
met enkele jaren ervaring, die in staat zijn om in teamverband een originele en constructieve 
bijdrage te leveren aan een ontwerpatelier, waarin de ruimtelijke mogelijkheden van de 
herontwikkelingsopgave worden verkend, herkend en inzichtelijk gemaakt, die oog hebben voor de 
ambities van de uitschrijver, die beschikken over goede communicatieve vaardigheden en gevoel 
voor participatieprocessen en het betrekken van stakeholder, en die kennis hebben van praktische 
uitvoeringsaspecten. Uiteindelijk moet het proces immers resulteren in een realistisch, haalbaar en 
betaalbaar ontwerp. De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van dit ontwerpersprofiel in de 
context van de opgave. 
 
Beoordeling 
De portfolio’s worden administratief getoetst aan bovengenoemde voorwaarden door Architectuur 
Lokaal, dat over het resultaat van deze toets verslag uitbrengt aan de uitschrijver.  
Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet betrokken bij de beoordeling. Het 
besluit hierover wordt genomen door de uitschrijver.  
De beoordelingscommissie selecteert maximaal acht deelnemers voor deelname aan de tweede fase. 
De inzendingen worden beoordeeld door de commissie bestaande uit: 
- Nicky Sargentini, Res & Smit/projectbegeleiding Oostenburg SGN (voorzitter) 
- Xander van Beers, ontwikkelingsmanager Stadgenoot  
- Ruben Visser, architect studioninedots  
- Tess Broekmans, directeur Urhahn Urban Design 
- Kristiaan Borret, supervisor Oostenburg 
Secretaris: Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal 

 
7.  Fase 2: Bureaupresentatie 

De maximaal acht geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor een bureaupresentatie. Deze 
heeft als doel, te komen tot een selectie van maximaal zes en minimaal vier architecten voor 
deelname aan het ontwerpatelier.  
Aan hen wordt gevraagd om in een gesprek hun visie te geven op woningbouw, woonmogelijkheden 
en participatiemodellen. Wat spreekt u aan in de opgave, waaruit blijkt uw affiniteit, welke 
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kwaliteiten brengt u in, hoe ziet u uw rol in de samenwerking met de opdrachtgever? De presentaties 
worden beoordeeld aan de hand van de bovengenoemde criteria. 
De presentaties vinden plaats op woensdag 30 augustus 2017 bij Stadgenoot in Amsterdam. Elke 
presentatie duurt 30 minuten (20 minuten presentatie en 10 minuten vragen van de 
beoordelingscommissie). De planning voor de presentaties wordt bij de uitnodiging voor deelname 
aan de geselecteerden verstrekt. De inrichting van de presentatie is vrij; de presentatie kan worden 
ondersteund met (digitale) referentiebeelden. Houdt er bij de voorbereiding voor uw presentatie 
rekening mee dat voor de bureaupresentatie geen vergoeding beschikbaar is. Het is nadrukkelijk niet 
gewenst dat ontwerpen voor de opgave worden gepresenteerd; deze worden niet in de beoordeling 
betrokken. De presentaties zijn individueel, dat wil zeggen: men is niet bij elkaars presentatie 
aanwezig. Wel kunnen deelnemers maximaal twee medewerkers van hun bureau meenemen. 
 
Bij de presentaties zijn aanwezig: 
- Williëtte van Arendonk, ontwikkelingsmanager Oostenburg SGN (voorzitter, met stemrecht) 
- Linda Schalkwijk, manager projectontwikkeling Stadgenoot 
- Vertegenwoordiger bouwteampartner Kavel 2  
- Vertegenwoordiger bouwteampartner Kavel 8 
- Ruben Visser, architect studioninedots  
- Tess Broekmans, directeur Urhahn Urban Design 
- Kristiaan Borret, supervisor Oostenburg  
Secretaris: Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal 
 

8.  Fase 3: Ontwerpatelier  
De geselecteerde architecten worden uitgenodigd voor een tweedaags ontwerpatelier voor de kavels 
2 en 8, dat plaatsvindt op 13 en 14 september 2017. De geselecteerden kunnen desgewenst 
maximaal twee medewerkers van hun bureau meenemen naar het atelier. 
Het atelier is gericht op het verstrekken van een opdracht door Stadgenoot aan de geselecteerde 
architecten, per kavel en per architect, voor de kavels 2 en 8, met een totaal van circa 220 woningen. 
Het atelier wordt afgesloten met het besluit hierover dat door Stadgenoot wordt genomen. Bij dit 
atelier zijn ook de bouwteampartners en MIX Architecten (reeds geselecteerde architect door de 
bouwende partij op kavel 7/8) aanwezig. 
Bij de uitnodiging voor deelname aan het ontwerpatelier wordt nadere informatie verstrekt over de 
gang van zaken bij dit atelier. Voor deelname aan het ontwerpatelier wordt een tegemoetkoming in 
de kosten ter beschikking gesteld van € 1.500,00 excl. btw per bureau. 
 

9.  Planning  
De onderstaande planning is indicatief. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om binnen de 
kaders van redelijkheid en billijkheid de planning tussentijds aan te passen indien (onvoorziene) 
omstandigheden daartoe aanleiding geven.  
 
Publicatie Open Oproep  5 juli 2017 
Sluiting vragenronde 12 juli 2017, 14.00 uur 
Publicatie nota van inlichtingen  14 juli 2017 
Sluiting inzendtermijn  21 juli 2017, 12.00 uur  
1e fase: toetsing  week 30  
1e fase: selectie    week 31  
1e fase: bekendmaking selectie  uiterlijk 4 augustus 2017  
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2e fase: bureaupresentaties  30 augustus 2017 
2e fase: bekendmaking resultaat 4 september 2017  
3e fase: ontwerpatelier 13 en 14 september 2017, tussen 9.00 en 18.00 uur 
3e fase: resultaat, einde Open Oproep september 2017 
Vervolg: opdrachtverstrekking  begin oktober 2017 
Start VO kavel 2   medio oktober 2017 
 

10. Overige voorwaarden 

 De procedure van de Open Oproep verloopt via de webpagina http://arch-lokaal.nl/open-oproep-
oostenburgereiland-amsterdam. Communicatie over de Open Oproep verloopt uitsluitend via 
Architectuur Lokaal, contactpersoon Bram Talman. Vragen over de Open Oproep kunnen 
uitsluitend per email worden gesteld, tot uiterlijk de sluitingsdatum van de vragenronde, via 
bram.talman@arch-lokaal.nl.  

 Het resultaat van elk van de drie fasen van de Open Oproep wordt digitaal gepubliceerd op de 
webpagina van de Open Oproep. 

 Nadere informatie naar aanleiding van deze oproep wordt niet verstrekt. Er is geen mondelinge 
toelichting of schriftelijke correspondentie mogelijk noch zijn er rechten te ontlenen aan deze 
oproep. 

 De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de selectie geheel of gedeeltelijk te 
staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de 
deelnemers ontstaat. 

 Dit document beschrijft de beoordelingsprocedure en is bindend voor de betrokkenen: 
Stadgenoot, deelnemers en beoordelaars. Door deelname aan deze procedure verklaren zij zich 
onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de hiertoe beschikbaar gestelde documenten. 

 De uitschrijver behoudt zich het recht voor om deelnemers in staat te stellen kleine gebreken in 
hun inzending te repareren binnen een termijn van twee werkdagen nadat de uitschrijver een 
daartoe strekkend verzoek gedaan heeft, mits de gelijkheid van de deelnemers niet geschonden 
wordt. Het betreft nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de uitschrijver. 
Deelnemers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling. 

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