
UITNODIGING
BOUWEN OP ELKAAR

‘ BOUWEN OP ELKAAR:
  UTOPIE OF  WERKELIJK HEID?’

WOENSDAG | 20 NOVEMBER 2013
THEATER CONCORDIA DEN HAAG



Marnix Norder, wethouder van Stadsontwikkeling, 
Volkshuisvesting en Integratie van Den Haag, nodigt u 
van harte uit voor het debat en de prijsuitreiking.

UITNODIGING 
THEATER CONCORDIA DEN HAAG

Op woensdag 20 november 2013 vindt vanaf 14.00 uur in Theater 

Concordia aan het Hoge Zand 42 in Den Haag het debat over de  

‘Open Oproep: Bouwen op Elkaar’ plaats. Centraal in het debat staan 

onderwerpen als ‘De rol van de overheid bij gestapeld kleinschalig 

opdrachtgeverschap’ en ‘Innovatie en het Wilde Bouwen’.

Na het debat presenteert Adri Duivesteijn het juryrapport. Daarna reikt 

wethouder Marnix Norder de prijzen uit aan de drie winnaars van de 

Open Oproep.

De gemeente Den Haag daagde in mei van dit jaar (teams van) 

ontwerpers, bouw partijen en andere professionals uit om met een 

vernieuwend, creatief en uitvoerbaar concept te komen voor een 

gestapelde vorm van kleinschalig opdrachtgeverschap. 125 partijen  

namen de handschoen op en dienden hun ideeën in. Een deskundige  

jury selecteerde 15 partijen om hun visie nader uit te werken.

Zij gingen aan de slag om voor de Haagse locatie Laakhaven West-

Petroleumhaven een innovatief en haalbaar plan te maken voor 

gestapelde hoogbouw van tenminste 30 meter. 

Marnix Norder, wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en 

Integratie van Den Haag, nodigt u van harte uit voor het debat

“Gestapeld particulier opdrachtgeverschap lijkt een utopie, 
maar wordt in Den Haag misschien toch bereikbaar” 
 (Citaat juryvoorzitter Adri Duivesteijn)

BOUWEN OP ELKAAR, 
UTOPIE OF WERKELIJKHEID?



Datum

Locatie

Aanvang

14.00 uur

14.20 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.50 uur

15.10 uur

15.30 uur

16.15 uur

16.45 uur

17.00 uur

Dit op basis van kleinschalig en particulier opdracht geverschap. De drie 

partijen, die uiteindelijk hebben gewonnen worden na het debat bekend 

gemaakt.

Het debat staat onder leiding van Paula Udondek.

15 teams uitgenodigd voor Tweede Ronde 
Open Oproep: Bouwen op Elkaar.

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013
AANVANG 14.00 UUR

Woensdag 20 november 2013

Theater Concordia, Hoge Zand 42, 2512 EM  Den Haag

14.00 uur

Programma:

Ontvangst

Welkom, Marnix Norder, wethouder Den Haag

Debat in twee rondes onder leiding van Paula Udondek

Eerste ronde: de rol van de overheid bij particulier opdrachtgeverschap  

met o.a. Marnix  Norder (wethouder Den Haag) en Adri Duivesteijn 

(voorzitter van de jury en senator Eerste Kamer) 

Tweede ronde: innovatie bij particulier opdrachtgeverschap, met  Jos 

Lichtenberg (TU Eindhoven), Terry van der Heide (TVDH Architecten) en 

Cor Notenboom (BAM) 

Pauze

Korte presentatie van de 15 deelnemers aan de 2e ronde Open Oproep

Presentatie juryrapport door Adri Duivesteijn

Prijsuitreiking door Marnix Norder

Einde bijeenkomst, start borrel

De prijsvraag is mede tot stand gekomen in samenwerking met 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanmelden vóór woensdag 13 november 2013 bij:

maaike.vanbeusekom@arch-lokaal.nl



Theater Concordia ligt in het centrum van Den Haag. Dit betekent dat er in de directe 
omgeving van het theater nauwelijks parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Er is een aantal 
parkeergarages in de buurt (zie routebeschrijving). Er worden gratis uitrijkaarten door de 
organisatie beschikbaar gesteld. Ook met het Openbaar Vervoer (zie routebeschrijving)  
is Theater Concordia uitstekend bereikbaar.

Route vanaf A4/A12 
U komt uit de richting Utrecht, Rotterdam of Amsterdam 
A12 richting Den Haag, afrit 2(Centrum)
Bij de stoplichten slaat u linksaf (u rijdt over het Bernardviaduct)
U rijdt over het viaduct en vervolgt uw weg over de Schedeldoekshaven, Amsterdamse 
Veerkade en Stille Veerkade. Aan het einde van de Stille Veerkade slaat u rechtsaf 
(Paviljoengracht). Aan het einde van de Paviljoensgracht kunt u uw auto parkeren in de 
parkeergarage. Te voet loopt u terug over de Paviljoensgracht en gaat u de eerste straat 
rechtsaf (Herderstraat). Volg deze weg, de Herderstraat loopt over in de Herdinnestraat en in 
Hoge Zand. Theater Concordia bevindt zich op nummer 42, aan uw linkerhand.

Route vanaf A4
U komt uit de richting Amsterdam A44
Aan het einde van de A44/N44 slaat u linksaf de Zuid Hollandlaan op. Bij de kruising met de 
Koningskade slaat u rechtsaf. Let op! Sorteert u voor op de linkerrijbaan. In de linkerrijbaan 
sorteert u direct voor om linksaf te slaan. Op de Koningskade slaat u linksaf (dit is de  
Dr. Kuyperstraat) Volg deze weg, de Dr. Kuyperstraat loopt over in de Mauritskade.  
Na ongeveer 500 meter passeert u aan uw linkerhand de Koninklijke stallen. Bij de stop-
lichten slaat u linksaf. U rijdt verder op de Prinsessewal. Volg deze weg en en draai rechts de 
Veenkade op. Bij de stoplichten slaat u linksaf. U rijdt nu op de Torenstraat. De Torenstraat 
loopt over in de Jan Hendrikstraat. Bij de stoplichten (aan de overkant ziet u Chinees 
Restaurant Lung Fung) slaat u linkaf en rijdt u direct de Grote Markt parkeergarage in.  
Te voet verlaat u de parkeergarage op de Prinsegracht. Loop langs de Biesieklette en sla 
linksaf de Lange Beestenmarkt in. De eerst volgende straat gaat u rechtsaf. Dit is Hoge Zand. 
Theater Concordia vindt u op nummer 42.

Route met Openbaar Vervoer
Vanaf het Centraal Station van Den Haag is Theater Concordia prima bereikbaar met 
het openbaar vervoer. De tramperrons vindt u boven de vertrek en aankomsthal van het 
Centraal Station. Maakt u gebruik van een van de volgende trams:
Tram 2 richting Kraayenstein
Tram 3 richting Loosduinen Randstadrail
Tram 4 richting De Uithof Randstadrail
Tram 6 richting Leyenburg

U stapt uit bij de halte op de Brouwersgracht (de eerste halte na de tramtunnel). Vanaf deze 
halte steekt u de Prinsegracht over richting de Brouwersgracht. De eerste straat aan uw 
linkerhand is Hoge Zand. U vindt Theater Concordia op nummer 42.

Theater Concordia


