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Open Oproep 

Projectprijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk 
 

 

Een fantastische uitdaging, maar ook een geweldige verantwoordelijkheid. 

Dat is het gevoel dat je moet krijgen als je mee gaat doen aan onze 

projectprijsvraag. 

 

Het bestuur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft het voornemen om een 

bezoekerscentrum te realiseren om haar gasten op een goede manier te kunnen 

ontvangen. Daarom hebben we een Gebiedsvisie opgesteld, samen met veel 

partijen die betrokken zijn bij dit mooie gebied met zijn geweldige erfgoed en 

natuurwaarden. In de Gebiedsvisie is aangeven waar het bezoekerscentrum een 

plaats zou kunnen krijgen. 

 

Kinderdijk moet ‘het landschappelijk visitekaartje van Holland’ worden, want dat is 

het molengebied ten voeten uit. Werelderfgoed Kinderdijk is immers een icoon 

van de Hollandse traditie in innovatief waterbeheer, een toonbeeld van 

civieltechnisch vernuft.  

 

UNESCO zegt: Kinderdijk is van Outstanding Universal Value.  

Wij zeggen: ons bezoekerscentrum wordt Holland op z’n best.  

 

Als je net als wij gegrepen wordt door deze geweldige plek, voel je dan 

uitgenodigd om mee te doen. De intentie van de prijsvraag is om tot uitvoering 

van het winnende ontwerp te komen. 

 

Namens Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 

 

Cees van der Vlist 

directeur 
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Vooraf 
 

Aanleiding  

Werelderfgoed Kinderdijk is het historische icoon van het Nederlandse 

waterbeheer. Het molenlandschap heeft een grote waarde en wordt vanuit de 

hele wereld bezocht.  

De huidige inrichting van het ontvangstgebied is echter niet 

Werelderfgoedwaardig. Er zijn grote kansen voor een betere ontvangst van 

bezoekers, gekoppeld aan de duurzame instandhouding van het gebied. 

Mogelijkheden hiertoe zijn uitgewerkt in de Gebiedsvisie Kinderdijk 2013. De 

Gebiedsvisie is vastgesteld door de betrokken gemeenten Molenwaard en 

Alblasserdam, en dient als uitgangspunt voor een herziening van het 

bestemmingsplan door gemeente Molenwaard.  

 

Doel  

Voor de prijsvraag zijn meerdere doelen geformuleerd: 

 een nadere uitwerking van de hoofdopzet van een vernieuwd entreegebied 

van Werelderfgoed Kinderdijk, 

 het verkrijgen van een ontwerp voor het bezoekerscentrum, inclusief terrein, 

dat in vervolg op de prijsvraag kan worden uitgevoerd, en 

 het stimuleren van ontwerptalent door geen onnodige belemmeringen op te 

werpen voor jonge architecten en kleine bureaus. 

 

Procedure 

Deze projectprijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam Open Oproep: 

Projectprijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk. 

 

De procedure betreft een openbare projectprijsvraag in twee rondes, conform 

‘KOMPAS Open Oproep op basis van visie’. Deze opzet dient om de 

deelnamekosten beperkt te houden en te voorkomen dat onnodig veel 

deelnemers ontwerpinspanningen moeten verrichten. De prijsvraag voldoet aan 

de Europese aanbestedingsregelgeving. 

 

De voorwaarden voor deelname aan de prijsvraag zijn bewust zo bescheiden 

mogelijk gehouden. 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 vijf inzendingen die het best 

beoordeeld worden. De deelnemers van de geselecteerde inzendingen worden 

uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin gevraagd wordt hun visie nader uit te 

werken tot een structuurontwerp.  

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk stelt een ontwerpvergoeding van € 5.000 

exclusief btw beschikbaar aan de deelnemers aan de tweede ronde. De 

ingediende structuurontwerpen uit de tweede ronde worden tentoongesteld. Het 

publiek wordt in de gelegenheid gesteld, te reageren op de voorstellen; de 

reacties worden betrokken bij de jurybeoordeling. 

 

In het vervolg op de prijsvraag zal de winnaar tegen een vergoeding van € 20.000 

exclusief btw gevraagd worden zijn of haar winnend ontwerp, in nauwe 

samenspraak met de opdrachtgever, stakeholders en eventueel te betrekken 

adviseurs, nader uit te werken tot een voorlopig ontwerp voor het 
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bezoekerscentrum.  

Dit ontwerp zal als uitgangspunt dienen om de benodigde financiering voor de 

vernieuwing van het entreegebied van Werelderfgoed Kinderdijk te verkrijgen. 

Uiteraard zullen er ook afspraken gemaakt worden over het vervolgtraject. 

 

Reglement 

Dit reglement beschrijft de eerste ronde van de prijsvraag.  

Het reglement is opgesteld met behulp van KOMPAS light Prijsvragen. Het 

bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de 

deelnemers en de beoordelaars. De bijlagen maken deel uit van het reglement 

en hebben dezelfde binding. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver van deze prijsvraag en 

contactgegevens. Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste ronde van de prijsvraag.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de tweede ronde van de prijsvraag. 

Hoofdstuk 5 bevat informatie over de vervolgopdracht. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op 

deze prijsvraag. 

 

De prijsvraag is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de provincie Zuid-

Holland, gemeente Molenwaard, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. 
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1.  Uitschrijver  
 

1.1.  Uitschrijver van de prijsvraag 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), Overwaard 2, 2961 AT Kinderdijk. 

De prijsvraag wordt uitgeschreven op https://www.kinderdijk.nl.  

  

1.2.  Contactgegevens  

Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver Architectuur Lokaal 

ingeschakeld. Hier zijn alle stukken met betrekking tot de prijsvraag te vinden.  

Verdere informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden ingewonnen via 

Bram Talman, Architectuur Lokaal, bram.talman@arch-lokaal.nl, tel. 020 530 40 00. 

 

1.3.  Indiening inzending 

Inzendingen worden uitsluitend digitaal gedaan. 

 

  

https://www.kinderdijk.nl/
http://www.arch-lokaal.nl/
mailto:bram.talman@arch-lokaal.nl
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2.  De opgave 
 

2.1.  Kern van de opgave 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zoekt een ontwerpvoorstel voor een 

hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het Werelderfgoed 

Kinderdijk. Het entreegebied moet transformeren in een aantrekkelijk, 

Werelderfgoedwaardig ontvangstgebied.  

 

De opgave omvat: 

 een voorstel voor de transitiezone (zone I) met een nieuw te realiseren 

bezoekersgebouw,  

 een voorstel voor een nieuw te realiseren verbinding tussen het 

bezoekerscentrum en het Wisboomgemaal (zone II) en  

 een inrichtingsvoorstel voor het terrein achter het Wisboomgemaal (zone III).  

De beoogde herontwikkeling van het Wisboomgemaal is geen onderdeel van de 

opgave.  

 

De voorstellen vormen een logisch samenhangend geheel en doen recht aan het 

Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het Nederlandse waterbeheer.  

 

2.2.  Algemene gegevens 

 

Aard van de opgave 

Landschapsarchitectonisch ontwerp voor de buitenruimten, architectonisch 

ontwerp voor het nieuw te bouwen bezoekerscentrum en een verbinding over het 

water.  

 

Beoogde gebruiker(s) 

Het project zal bezoekers, omwonenden, medewerkers en vrijwilligers van 

Werelderfgoed Kinderdijk bedienen. 

 

Beoogde functie(s) 

Transitiezone (zone I): 

 Parkeergelegenheid 

 (gescheiden) Infrastructuur voor voetgangers, fietsers en auto’s 

 Bezoekerscentrum met daarin kassa’s, sanitair, souvenirverkoop, horeca 

(verplichte functies) en educatiemogelijkheden (gewenste functie). 

Additionele, ondersteunende functies zijn toegestaan 

 Het bezoekerscentrum is het gehele jaar door geopend en moet ook in de 

avonduren gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten 

 

Verbindingszone (zone II): 

 Voetgangersverbinding tussen bezoekerscentrum en Wisboomgemaal 

 Uitzichtpunt  

 

Terrein achter Wisboomgemaal (zone III): 

 Accommodatie fietsenverhuur 

 Werkschuur (bezoekerswerkplaats) 

 Picknickweide 
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 Parkeergelegenheid bewoners en medewerkers. Op onze parkeerplaats in plan 

gebied wordt gedacht aan 24 parkeerplaatsen  waarvan 2 voor mensen met 

beperking (invalide parkeerplaats) 

 Uitkijkpunt voor natuur- en vogelwacht richting aanpalende beschermd 

natuurgebied 

 

Locatie en context 

Locatie en context zijn uitvoerig beschreven in de Gebiedsvisie Kinderdijk 2013.  

De afbakening van de beoogde projectlocatie is aangegeven in de bijlagen. 

 

Bijlagen 

 Gebiedsvisie Kinderdijk 2013 

 Bestemmingsplan Buitengebied Nieuw-Lekkerland 

 Kaart locatie Open Oproep Kinderdijk  

 

Indicatieve omvang 

De indicatieve omvang van het nieuwe bezoekerscentrum bedraagt 1.200 m3, 

met een footprint van 350 tot 400 m2. Een eventuele kelder of dakterras behoren 

tot de mogelijkheden.  

De noodzakelijke windvang voor de molens van Kinderdijk beperkt de toegelaten 

bouwhoogte in de omgeving. Voor het bezoekerscentrum houdt dit een 

maximale hoogte van 5m in, gemeten vanaf maaiveld. 

De overspanning van het water bedraagt 70 meter; voor de verbinding wordt een 

minimaal aantal palen gebruikt. 

 

Indicatief budget realisatie 

Er is nog geen indicatieve raming beschikbaar. 

 

2.3.  Aandachtspunten  

De uitschrijver heeft de volgende aandachtspunten geformuleerd voor de 

opgave: 

 

Logistiek 

Het entreegebied en het bezoekerscentrum dienen zodanig ingericht te worden 

dat de bezoekersstromen op een logische en overzichtelijke wijze afgehandeld 

worden. Daarbij gaat het om een optimale ontsluiting van het gebied, een 

oplossing voor parkeerproblematiek (auto’s en fietsen), aanmeerplaatsen voor 

rondvaartboten en scheiding van verkeersstromen (voetgangers, fietsers, 

gemotoriseerd verkeer) met het oog op verkeersveiligheid. 

 

Aantrekkingskracht 

Werelderfgoed Kinderdijk is vanaf de openbare weg zichtbaar. Stichting 

Werelderfgoed Kinderdijk wil geen hekken om het gebied heen zetten. Het is 

daarom van het grootste belang om een aantrekkelijk inrichtingsplan te realiseren 

met een krachtige en logische routing, die bezoekers van het Kinderdijkcomplex 

vanzelfsprekend verleidt om naar het bezoekerscentrum te gaan en een kaartje 

te kopen.  

 

  

http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2014/04/140422-Gebiedsvisie-Kinderdijk.pdf
http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/19/1927/NL.IMRO.1927.BuitengebiedNLL-VG01/t_NL.IMRO.1927.BuitengebiedNLL-VG01_index.html
http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2014/04/140422-Kaart-locatie-Open-Oproep-Kinderdijk.jpg
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Entreezone als economische drager 

Het creëren van een aantrekkelijk en hoogwaardig voorzieningenniveau voor 

bezoekers van Werelderfgoed Kinderdijk heeft niet alleen betrekking op een 

kwaliteitsslag, maar nadrukkelijk ook op mogelijkheden om de inkomsten van 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk te vergroten. De te realiseren voorzieningen, in 

het bijzonder het bezoekerscentrum, moeten bijdragen aan een solide 

economische basis voor de instandhouding van het werelderfgoed. 

 

Behoud en versterking cultuurhistorische waarde  

Vanzelfsprekend moeten de voorgestelde ingrepen een bijdrage leveren aan het 

behoud en de versterking van de (beleving van de) unieke cultuurhistorische 

waarden van Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het Nederlands 

waterbeheer. Zichtlijnen moeten gerespecteerd worden. Geen gebiedsvreemde 

activiteiten zonder verbinding met werelderfgoed.  

 

Architectuur bezoekerscentrum 

Het bezoekerscentrum moet een intrinsieke architectonische waarde bezitten en 

een relatie aangaan met het omringende water, de natuur en het landschap. 

Kinderdijk is een icoon van historisch duurzaam waterbeheer. Ook het 

bezoekerscentrum is straks een toonbeeld van historische duurzaamheid, waarin 

de gebiedseigen karakteristieken (water en wind) tot expressie komen.  

 

Gebiedsvisie Kinderdijk 

Bij de uitwerking van de aandachtspunten is de Gebiedsvisie Kinderdijk 

richtinggevend.  
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3.  Eerste ronde 
 

3.1.  Voorwaarden voor deelname 

 

Deelnemers 

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor (teams van) ruimtelijke 

professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten 

etc.  

Deelname als team wordt nadrukkelijk aanbevolen. Daarbij geldt de voorwaarde 

dat wordt aangewezen welke ontwerper de hoofdverantwoordelijke is.   

De hoofdverantwoordelijke ontwerper is ingeschreven in het Nederlandse 

architectenregister, dan wel in een vergelijkbaar register in land van herkomst. 

Een deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending doen. Een 

teamleider / hoofdverantwoordelijke mag slechts in één team deelnemen. De 

overige deelnemers mogen eventueel in meerdere teams participeren.  

 

Uitsluiting van deelname 

De leden van de jury en hun bureaus zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook 

voor degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de voorbereiding en/of 

organisatie van de prijsvraag. 

 

Registratie 

Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door 

het uploaden van de inzending (zie onder 3.3). 

 

3.2.  Voorwaarden met betrekking tot de opgave 

Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen 

te komen heeft de uitschrijver besloten zo min mogelijk harde voorwaarden te 

stellen in de eerste ronde. De Gebiedsvisie Kinderdijk 2013 dient als richtinggevend 

uitgangspunt. 

 

3.3.  Voorwaarden indiening stukken 

 

Anonimiteit 

De eerste ronde verloopt anoniem. Dat geldt voor alle stukken die worden 

ingezonden. Op deze stukken mag niets staan waaruit de oorsprong van de 

inzending kan worden afgeleid. Dat geldt dus ook voor de bestandsnamen en 

metadata zoals auteur van de stukken. 

 

Registratie en contactpersoon van de deelnemers 

De prijsvraag verloopt volledig digitaal. 

Deelnemers moeten zich via een door henzelf aan te wijzen contactpersoon 

registreren om deel te kunnen nemen. De contactpersoon, niet zijnde de inzender 

en niet werkzaam bij het bureau van de inzender, dient ertoe om zo nodig in 

contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit wordt 

doorbroken. De gegevens van de contactpersoon zijn niet herleidbaar naar de 

inzender. De deelnemer is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de 

contactpersoon. 
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DE REGISTRATIE VOOR DEELNAME AAN DE EERSTE RONDE SLUIT OP  

ZONDAG 25 MEI 2014 OM 24:00 UUR 

 

De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van de registratie. 

Indien deze niet binnen vier werkdagen is ontvangen, neem dan contact op met 

bram.talman@arch-lokaal.nl. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de 

registratie is binnengekomen. 

 

Inzendingen 

Uitsluitend inzendingen in de Nederlandse taal worden geaccepteerd.  

Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die door de contactpersoon via de 

website ge-upload zijn. 

Inzendingen moeten worden voorzien van een motto, waarbij de anonimiteit 

wordt gewaarborgd. 

 

De inzending bestaat uit: 

 een visie  

De visie bestaat uit maximaal drie pagina’s A4 tekst in pdf bestand plus één 

pagina A3 met beeldmateriaal in pdf bestand. Tekst en beeldmateriaal dienen 

als gescheiden pdf’s aangeleverd te worden voorzien van een motto.  

De tekst gaat in op de wijze waarop de deelnemer zich opstelt in het 

historische, museale, ecologisch en landschappelijk kwetsbare gebied van 

Kinderdijk, en uiteindelijk eigentijdse waarde toevoegt zonder bestaande 

kwaliteiten aan te tasten.  

De tekst geeft tevens een samenhangende visie op inrichting en verbinding 

van de transitiezone (zone I) en het terrein achter het Wisboomgemaal (zone 

III) en gaat ook in op het nieuw te realiseren bezoekerscentrum en een 

verbinding over het water tussen het bezoekerscentrum en het 

Wisboomgemaal (zone III). 

Het beeldmateriaal betreft uitsluitend referentiebeelden die de beoogde sfeer, 

stijl, functionaliteit, kwaliteit en materialiteit ondersteunen. Deze beelden 

mogen niet uit de eigen bureau-portfolio afkomstig zijn. 

Er wordt niet gevraagd om ontwerpwerkzaamheden. Materiaal dat niet is 

gevraagd wordt niet beoordeeld. 

 een verklaring van eigendom van de visie 

Deze verklaring bevat gegevens van de indiener(s) en een verklaring dat het 

ontwerp het geestelijk eigendom is van de (hoofd)verantwoordelijke indiener. 

Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat 

kan worden gedownload. De verklaringen worden niet geopend gedurende 

het beoordelingsproces in de eerste ronde om de anonimiteit niet te 

doorbreken. 

 

Inzenden na de nota van inlichtingen 

De uitschrijver roept u op te wachten met het doen van een inzending tot na de 

publicatie van de nota van inlichtingen (zie onder 5.3). De nota van inlichtingen 

kan toelichtingen op en aanpassingen van dit prijsvraagreglement bevatten. Het 

bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit 

prijsvraagreglement.  

 

 

mailto:bram.talman@arch-lokaal.nl
http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2014/04/140422-Projectprijsvraag-Werelderfgoed-Kinderdijk-verklaring-van-eigendom.docx
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DE INZENDTERMIJN VOOR DE EERSTE RONDE SLUIT OP  

ZONDAG 1 JUNI OM 24:00 UUR 

 

De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van 

de inzending. Indien deze niet binnen vier werkdagen is ontvangen, neem dan 

contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl. Alleen zo kan worden 

gecontroleerd of de inzending is binnengekomen. 

  

Overige inzendingsvoorwaarden 

Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling 

genomen.  

De inzending bevat geen voorbehouden. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan 

vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen.  

 

3.4.  Toetsing 

Eerst wordt getoetst of inzendingen correct zijn ingediend. Inzendingen die niet of 

slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in beginsel 

ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname.  

 

 De toetsing wordt uitgevoerd door een technische commissie. De technische 

commissie inventariseert tevens de wijze waarop de inzendingen reageren op de 

opgave en de daarbij geformuleerde aandachtspunten. De uitschrijver beslist 

over eventuele uitsluiting gehoord de jury.  

 

Technische commissie 

De technische commissie bestaat uit 

 Henk Bronkhorst, coördinator beheer en onderhoud, SWEK 

 Lia de Kievit, beleidsadviseur ruimte, gemeente Molenwaard  

 Herman Sangers, consulent monumenten, provincie Zuid-Holland 

 Lammert Prins, sr. onderzoeker historische geografie Laag Nederland, Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed 

Secretaris van de technische commissie is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal. 

 

3.5.  Beoordelingscriteria 

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen: 

 Sensitiviteit: de mate waarin de visie gebiedseigen karakteristieken respecteert 

en versterkt, 

 Waardecreatie: de mate waarin de visie op geslaagde wijze nieuwe waarden 

aan het gebied toevoegt, 

 Integraliteit: de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op 

geslaagde wijze geïntegreerd worden,  

 Creativiteit: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling 

wordt gegeven aan de opgave, 

 Haalbaarheid: de mate waarin het voorgestelde concept realistisch is. 

 

De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig.  

Er wordt gewerkt met een integrale totaalbeoordeling. 

 

mailto:bram.talman@arch-lokaal.nl
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3.6.  Beoordeling  

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 vijf inzendingen en adviseert de uitschrijver, de inzenders van 

deze inzendingen uit te nodigen voor deelname aan de tweede ronde. 

De juryleden kunnen zich niet laten vervangen, noch volmacht verlenen aan een 

ander jurylid. 

 

Jury 

De jury is als volgt samengesteld: 

 Eric Luiten, Rijksadviseur voor het Landschap, voorzitter jury 

 Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland 

 Dick van Gameren, partner Mecanoo Architecten 

 Marinus Kooiman, historisch geograaf Beek & Kooiman Cultuurhistorie 

 Suzanne Oxenaar, artistiek directeur Lloyd Hotel Amsterdam 

 

Cees van der Vlist, directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, waarnemer 

(zonder stemrecht). 

Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal (zonder stemrecht). 

 

Contact 

Het is niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar adviseurs met 

betrekking tot deze prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact zal in beginsel 

tot uitsluiting leiden.  

 

3.7.  Uitslag en juryrapport  

 

Uitslag 

De jury heeft de bevoegdheid alle verklaringen na de beoordeling 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 ronden. 

 

De jury kan aanbevelingen formuleren voor de uitwerking van de inzendingen die 

zij selecteert voor deelname aan de tweede ronde. 

 

Juryrapport 

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. Voor de inzendingen die 

de tweede ronde hebben gehaald bevat het rapport per inzending een 

overzicht. Het rapport geeft tevens aan in welke ronde de niet-bekroonde 

inzendingen zijn afgevallen.  

Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking van de resultaten van 

de prijsvraag, dus na de beoordeling in de tweede ronde, en door de uitschrijver 

openbaar gemaakt op de in paragraaf 5.1 genoemde datum. 
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4. Tweede ronde 
 

4.1.  Voorwaarden voor deelname 

Deelname aan de tweede ronde staat uitsluitend open voor de deelnemers die 

daartoe zijn uitgenodigd door de uitschrijver. De 

teamleider/hoofdverantwoordelijke mag slechts in één team deelnemen. De 

overige deelnemers mogen eventueel in meerdere teams participeren. De 

tweede ronde verloopt niet anoniem; de anonimiteit is opgeheven bij de 

bekendmaking van de resultaten van de eerste ronde. 

 

4.2.  Voorwaarden met betrekking tot de opgave 

De inzendingen moeten reageren op de opgave en daarbij aangegeven 

aandachtspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2. Is dat niet het geval, dan 

worden deze inzendingen als ongeldig aangemerkt en uitgesloten van 

beoordeling. 

In de tweede ronde moet de eerder ingediende visie uitgewerkt worden voor het 

bezoekerscentrum, de verbinding en het parkeerterrein.  

De geselecteerde deelnemers zullen bij uitnodiging voor de tweede ronde 

nadere informatie ontvangen. 

 

4.3.  Voorwaarden indiening stukken 

De inzending betreft een uitwerking van de visie die in de eerste ronde is 

ingezonden tot een structuurontwerp (niveau DNR STB 2009).  

Deze inzending bestaat uit: 

 Twee bestanden in pdf op A1 formaat (841 mm x 591 mm) met visualisaties van 

de voorgestelde ontwerpoplossing (uitwerkingsniveau structuurontwerp). 

Gedacht kan worden aan plattegronden, renderings, dwarsdoorsneden, 

representatieve detailtekening, et cetera. De bestanden moeten op zowel A1 

as A3 formaat af te drukken zijn: één in hoge resolutie (300 dpi) en één in lage 

resolutie (72 dpi, max 5 mb).  

 Eén bestand in pdf met maximaal vier A4 pagina’s tekst als toelichting op het 

structuurontwerp. Dit bestand bevat geen illustraties. 

 

Het is niet toegestaan om een inzending in te dienen die op een nieuwe visie is 

gebaseerd. Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die digitaal worden 

ingezonden. Alle stukken moeten voorzien zijn van het in de eerste ronde gekozen 

motto. 

 

Inzenden na de nota van inlichtingen 

De uitschrijver roept u op te wachten met het doen van een inzending tot na de 

publicatie van de nota van inlichtingen (zie onder 5.3). De nota van inlichtingen 

kan toelichtingen op en aanpassingen van dit prijsvraagreglement bevatten. Het 

bepaalde in de nota van inlichtingen gaat vóór het bepaalde in dit 

prijsvraagreglement.  

 

DE INZENDTERMIJN VOOR DE TWEEDE RONDE SLUIT OP 

DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014 om 24:00 UUR 

 

De deelnemer ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de 

inzending. Indien deze niet binnen vier werkdagen is ontvangen, neem dan 
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contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl. Alleen zo kan worden 

gecontroleerd of de inzending is binnengekomen. 

  

Overige inzendingsvoorwaarden 

Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling 

genomen.  

De inzending bevat geen voorbehouden. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan 

vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen. 

 

4.4.  Toetsing 

Eerst wordt getoetst of inzendingen correct zijn ingediend.   

De toetsing wordt uitgevoerd door een technische commissie. Inzendingen die 

niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden worden in 

beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere deelname. Het besluit 

hierover wordt genomen door de uitschrijver, gehoord de jury. Inzenders van een 

ongeldige inzending ontvangen geen vergoeding. 

De technische commissie heeft dezelfde samenstelling als in de eerste ronde. 

 

4.5.   Tentoonstelling 

De geldige inzendingen worden tentoongesteld. Aan het publiek wordt de 

gelegenheid geboden, te reageren op de voorstellen. De reacties van het 

publiek worden aan de jury ter beschikking gesteld. Nadere informatie over de 

tentoonstelling volgt. 

 

4.6.  Beoordelingscriteria 

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen: 

 Sensitiviteit: de mate waarin het ontwerp de gebiedseigen karakteristieken 

respecteert en versterkt, 

 Waardecreatie: de mate waarin het ontwerp op geslaagde wijze nieuwe 

waarden aan het gebied toevoegt, 

 Integraliteit: de mate waarin verschillende thema’s en schaalniveaus op 

geslaagde wijze geïntegreerd worden,  

 Creativiteit: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling 

wordt gegeven aan de opgave; 

 Haalbaarheid: de mate waarin het voorgestelde  concept realistisch is. 

 

De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig.  

Er wordt gewerkt met een integrale totaalbeoordeling. 

 

4.7.  Beoordeling  

De inzendingen worden beoordeeld door de jury. De jury beoordeelt de wijze 

waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de randvoorwaarden, gelet op 

de beoordelingscriteria. De jury zal middels inhoudelijke beoordeling een 

rangorde aanbrengen. 

De jury betrekt de reacties van het publiek zoals bedoeld in artikel 4.4 bij haar 

beoordeling. 

De jury heeft dezelfde samenstelling als in de eerste ronde. 

 

 

mailto:bram.talman@arch-lokaal.nl
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Contact 

Het is niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar adviseurs met 

betrekking tot deze prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact zal in beginsel 

tot uitsluiting leiden.  

 

4.8.  Juryrapport en uitslag 

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 jury gaat daarbij ook in op de reacties van 

het publiek.  

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 in paragraaf 5.1 

genoemde datum. 

 

4.9.  Vergoeding 

Alle inzenders die een geldige inzending hebben gedaan voor de tweede ronde 

ontvangen een vergoeding van € 5.000 excl. de door de uitschijver te vergoeden 

btw. 
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5.  Vervolgopdracht 
 

De uitschrijver heeft de intentie om de inzender van de best beoordeelde 

inzending een vervolgopdracht te verstrekken. Hierover zal in vervolg op de 

prijsvraag onderhandeld worden. De opdracht zal zijn gericht op het uitwerken 

van de visie en het structuurontwerp tot een calculeerbaar voorlopig ontwerp 

(DNR STB 2009) voor de gehele opgave  tegen een vergoeding van € 20.000 

exclusief btw. Een eventuele vervolgopdracht maakt nadrukkelijk geen onderdeel 

uit van deze prijsvraag. 

 

Het uitgewerkte plan moet gefaseerd (in twee fases) uitgevoerd kunnen worden 

om de rechten van de grondeigenaren te respecteren. De eerste fase heeft 

betrekking op het bezoekerscentrum en de verbinding naar het Wisboomgemaal. 

De tweede fase heeft betrekking op de inrichting van de zone achter het 

Wisboomgemaal.  

 

De uitschrijver hecht groot belang aan het interieur als integraal onderdeel van 

het bezoekerscentrum. De uitschrijver is niet geïnteresseerd in een 

standaardinterieur, maar ziet graag maatwerk. Het interieur zou, zoals Kinderdijk 

dat in zijn geheel is, ook een visitekaartje van Nederland(s design) moeten zijn. In 

het vervolgtraject verwacht de uitschrijver speciale  aandacht voor het interieur. 

Men is vrij om het team te versterken met een interieurarchitect. De uitschrijver is 

zeer geïnteresseerd in mogelijkheden om studenten bij de uitvoering te betrekken.  

 

Indien de onderhandelingen met de best beoordeelde inzender niet tot het 

gewenste resultaat leiden, behoudt de uitschrijver zich het recht voor om in 

voorkomend geval de onderhandelingen voort te zetten met de runner up.  
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6. Administratieve bepalingen  

 
6.1.  Planning van de prijsvraag 

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.  

 
Eerste ronde  

Wk 17 di 22 april  Uitschrijfdatum prijsvraag  

Wk 18 wo 30 april Sluiting aanmelding deelname informatiebijeenkomst  

 vr 2 mei Informatiebijeenkomst op locatie 

 zo 4 mei  Sluiting vragenronde  

Wk 19  Publicatie nota van inlichtingen 

Wk 21 zo  25 mei Sluiting registratie deelname 

Wk 22 zo 1 juni Sluiting inzendtermijn  

Wk 24  Toetsing 

Wk 27  Beoordeling  

Wk 28  Bekendmaking resultaat 1e ronde 

Uitnodiging deelnemers 2e ronde 

   

Tweede ronde 

Wk 29  zo 20 juli Sluiting vragenronde  

Wk 31  ma 28 juli  Publicatie nota van inlichtingen  

Wk 35 do 28 aug Sluiting inzendtermijn  

Wk 36   Toetsing 

Wk 37 en 

38  

 Tentoonstelling inzendingen 

Wk 39  Beoordeling jury 

Wk 41  Bekendmaking resultaat 
 

 

6.2.  Informatiebijeenkomst 

De uitschrijver organiseert een informatiebijeenkomst op de locatie Kinderdijk 

waar geïnteresseerden voor deelname nader geïnformeerd worden over de 

opgave en het verloop van de prijsvraag. Wie wil deelnemen aan deze  

informatiebijeenkomst moet zich daartoe aanmelden. Het verslag van de 

bijeenkomst wordt gepubliceerd op https://www.kinderdijk.nl  

 

AANMELING VOOR DE INFORMATIEBIJEENKOMST SLUIT OP 

WOENSDAG 30 APRIL OM 24.00 UUR 

 

6.3.  Vragen 

De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen en vragen te stellen over de 

prijsvraag. Dit is uitsluitend mogelijk via een e-mail aan bram.talman@arch-

lokaal.nl. Het is deelnemers niet toegestaan om zich tot andere medewerkers van 

de uitschrijver of Architectuur Lokaal te wenden. Overtreding van deze 

voorwaarde kan tot uitsluiting leiden.  

Vragen dienen bij voorkeur voor de uiterste datum voor het stellen van vragen 

gesteld te worden. Deze vragen zullen geanonimiseerd gebundeld worden en 

beantwoord worden in de nota van inlichtingen, die via de website 

https://www.kinderdijk.nl/
mailto:bram.talman@arch-lokaal.nl
mailto:bram.talman@arch-lokaal.nl
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https://www.kinderdijk.nl wordt gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van 

de deelnemers, zich op de hoogte te stellen van de gepubliceerde nota’s van 

inlichtingen. De desbetreffende data staan vermeld in paragraaf 5.1. van dit 

reglement. 

Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit 

prijsvraagreglement. De uitschrijver kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven, 

besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren.  

 

6.4.  Ontwerpvergoeding 

De deelnemers aan de tweede ronde van de prijsvraag ontvangen een 

vergoeding van € 5.000 (excl. BTW) voor het uitwerken van hun inzending, mits zij 

een geldige inzending doen. Er is geen vergoeding beschikbaar voor het 

eventueel opstellen van een aanmelding voor deelname aan de prijsvraag.  

 

6.5.  Communicatie resultaten prijsvraag 

De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website van de uitschrijver. De 

uitschrijver zal ruchtbaarheid te geven aan de resultaten van de prijsvraag. De 

inzendingen uit de tweede ronde  wordt tentoongesteld. Aan bezoekers van de 

tentoonstelling wordt de gelegenheid geboden, te reageren op de voorstellen. 

De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzendingen. Voor zover de 

uitschrijver publiciteit wil besteden aan de resultaten van de prijsvraag, heeft de 

uitschrijver de bevoegdheid de inzendingen te publiceren of te exposeren zoals 

vermeld in dit wedstrijdreglement, zonder de deelnemers daartoe enige 

vergoeding schuldig te zijn. Voor andere (publicitaire) doeleinden is toestemming 

van de betreffende deelnemers vereist.  

 

6.6.  Toepasselijk recht en rechtsbescherming 

Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing.  

Voorkomende geschillen die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden, 

mochten deze ontstaan naar aanleiding van deze prijsvraag worden beslecht 

door de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten zich hiertoe binnen een termijn 

van 20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van 

de prijsvraag hun kort geding aanhangig maken bij de rechtbank. Rechtbank 

Rotterdam is de bevoegde rechtbank.  

 

6.7.  Voorwaarden 

 De volgende algemene voorwaarden worden gesteld:  

 De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijsvraag geheel of 

gedeeltelijk te staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting 

tot kostenvergoeding aan de deelnemers ontstaat. 

 Door registratie voor deelname aan deze prijsvraag verklaren de deelnemers 

zich onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de beschikbaar gestelde 

prijsvraagdocumenten. 

 Deelnemers verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, 

tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte 

prijsvraagdocumenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken 

van de uiterste datum van aanmelding dan wel inzending, te melden aan de 

aan de officiële contactpersoon 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 documenten. 

https://www.kinderdijk.nl/
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 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 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, 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 voorwaarden die in dit prijsvraagreglement 

vermeld zijn, uit te (laten) voeren. 

  

6.8.  Auteursrecht 

De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending.  

 


