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GENOMINEERDEN IDEEËNPRIJSVRAAG OOGBRUG BEKEND
Ideeënprijsvraag Oogbrug, luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio,
landelijke stichting voor blinden en slechtzienden.

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft 64 inzendingen voor de Ideeënprijsvraag Oogbrug ontvangen. De
inzendingen kenmerkten zich door uiteenlopende creatieve oplossingen. De jury heeft hieruit vijf
inzendingen genomineerd die met hun inzending een inspirerend en realiseerbaar voorstel doen voor
een brugverbinding tussen het Oogziekenhuis en Koninklijke Visio. Op woensdag 28 april wordt de
winnaar bekend gemaakt.
De genomineerden zijn in volgorde van binnenkomst:
2468 - Zichtbaar Licht
Michel van den Bogaard (1979), Evert Pronk (1972), Reinier Gernard (1980) en Jasper Pronk (1976)
Bint Architecten, Den Haag
KIJKDOOS
Patrick Meijers (1971) en Jelle Homburg (1980)
Cimka, Rotterdam
WALK OF FRAME
Sacha Buck (1982), Laura van Dullemen (1982), Alex van Buren (1976) en Yaron Loman (1978)
De Organisatie, Rotterdam
Een verbinding met visie
Meindert Spijksma (1980) en Sicco de Haas (1977)
StudiOzo, Voorschoten
Verbindend ornament
Rogier Groeneveld (1972)
Mens als Maat, Amsterdam
Jury
De jury bestond uit:
 prof. Hans de Jonge (directievoorzitter Brink Groep en hoogleraar Vastgoedbeheer en ontwikkeling bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft) – voorzitter
(zonder stemrecht)

Dadara (kunstenaar, o.a. Dream your Topia)





prof. Joris van de Klundert (hoogleraar Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties aan de Erasmus
Universiteit)
ir. Wessel de Jonge (Wessel de Jonge Architecten)
ir. Paul Wintermans (Quist Wintermans Architekten)

Als secretaris trad op: Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op 28 april 2010, tussen 13.00 en 15.00 uur in het Oogziekenhuis. Het
adres is Schiedamse Vest 180, in Rotterdam.
Achtergrond
De gebouwen van het Oogziekenhuis Rotterdam en Visio staan beide aan de Schiedamse Vest in
Rotterdam, maar worden gescheiden door de Blekerstraat. Vanwege de toenemende
samenwerking tussen beide organisaties hebben zij het voornemen om een luchtbrug tussen hun
beide gebouwen te laten ontwerpen en uit te voeren. Vanuit de bedrijfsfilosofie en de ervaringen die
het Oogziekenhuis heeft opgedaan bij de renovatie gaat de voorkeur van beide partijen uit naar een
bijzondere aanpak. Mede omdat de luchtbrug een relatief kleine, hoewel gecompliceerde, opgave is,
is het idee om jonge ontwerpers een kans te geven hun talent en creativiteit in te zetten voor deze
ontwerpvraag. Om die reden schrijven het Oogziekenhuis en Visio een prijsvraag uit onder jonge
architecten met als eerste doel ideeën te genereren. Uitvoering kan nog niet worden gegarandeerd.
187 ontwerpers meldden zich aan, waarna uiteindelijk 64 ontwerpen werden ingezonden. Uit de
genomineerden kiest de jury een eerste, tweede en derde prijs. Aan de prijzen zijn geldbedragen
verbonden van respectievelijk E 6000,-. E 4000,- en E 2000,Ten aanzien van de uitstraling van de luchtbrug zijn de opdrachtgevers op zoek naar een ontwerp dat
past in de kernwaarde van het Oogziekenhuis, namelijk angstreductie. De brug dient een prettige
verkeersroute te zijn, dat een ‘eye-catcher’ wordt, die past bij een Center of Excellence, en dat zowel
binnen als buiten aansluit bij de bestaande gebouwen van de opdrachtgevers. De jury zal de
inzendingen beoordelen op de mate waarin de inzendingen beantwoorden aan de ambities van de
prijsvraag, het architectonische kwaliteit, creativiteit en inventiviteit, en het realiteitsgehalte.
Meer informatie
Het Oogziekenhuis en Visio hebben Architectuur Lokaal gevraagd om ondersteuning bij de inrichting
van het wedstrijdproces en de uitvoering van de prijsvraag. Architectuur Lokaal is het kenniscentrum
voor opdrachtgeverschap in Nederland en beheert het Steunpunt Architectuuropdrachten &
Ontwerpwedstrijden. Voor meer informatie over deze wedstrijd kunt u contact opnemen met Maaike
van Beusekom of Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal, tel. nr. 020-5304000 of
indira.vantklooster@arch-lokaal.nl. Zie ook: www.arch-lokaal.nl en www.ontwerpwedstrijden.nl.
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