Opdrachtgeversschool Succesvol Aanbesteden

#2 Ontwikkelcompetities Nieuwe Stijl gemeente Leeuwarden
i.s.m. gemeente Leeuwarden en ARK Fryslân (centrum voor architectuur & ruimtelijke kwaliteit)
locatie: Fries Museum, Leeuwarden
datum: 28 mei 2014

Uitbreiding Watercampus Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, ontwerp en afbeelding: coöperatie GEAR

Programma
09.15

vertrek bus vanaf Leeuwarden CS naar WestCord WTC Hotel
(vertrekpunt bus: Ns Aegonplein)

09.30

Ontvangst, Restaurant élevé, WestCord WTC Hotel (Heliconweg 52, Leeuwarden)

10.00

Strategie en ambities gemeente Leeuwarden, wethouder Henk Deinum

10.30

Excursie per bus langs recent aanbestede projecten, met toelichting van direct betrokkenen (gemeente, opdrachtnemers, adviseurs):
- Jabikswoude in De Zuidlanden: kleinschalige gebiedsontwikkeling nieuwe stijl: ontwikkelingscompetitie met treams van aannemers en architecten
- Watercampus: goed opdrachtgeverschap bij innovatieve EU aanbesteding voor… ,
die wordt uitgebreid met een innovatief watertechnologiecentrum dat een van de
belangrijkste dragers voor de economie van de stad zal worden.
- Kloppend Hart: openbare ruimte binnenstad, ..
- Harmoniekwartier: cluster voor jongerencultuur, Harmoniekwartier, met een poppodium.

13.00

Lunch Fries Museum; gevolgd door bijeenkomst aldaar (Wilhelminaplein 92)

14.00

Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, presentatie van het
nieuwe Kompas bij Ontwikkelcompetities, Cilly Jansen (Architectuur Lokaal)

14.20

Aanbesteden en ontwikkelcompetities: nadruk op het voortraject
Michel Geertse (Architectuur Lokaal) in gesprek met Ynze Haitsma (gemeente Leeuwarden) en Nicolette Zandvliet (NEPROM)

14.55

Kleinschalige gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, de Friese Aanpak
aan de hand van Jabikswoude en Wiarda
Michel Geertse in gesprek met Werner Brouwer (directeur De Zuidlanden),
Bauke Tuinstra (TWA) en Dirk Jan de Rouwe (Dijkstra Draisma)

15.30

Pauze

15.45

Cocreatie in Leeuwarden, stedepunctuur aan de hand van de manifestatie Kloppend
Hart
Michel Geertse in gesprek met Harmen de Haas (directeur stadsontwikkeling
en beheer gemeente Leeuwarden), Gerard Hendriksma (projectleider
gemeente Leeuwarden) en Peter de Ruyter (Bureau Peter de Ruyter
Landschapsarchitectuur; vm. directeur Atelier Fryslân)

16.20

Discussie verbreding Friese aanpak
o.l.v. Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal)

16.45

Aankondiging volgende editie, afsluiting

17.15

Prijsuitreiking Waterwoningen Wiarda
Aansluitend, van 17.15 tot 19.15 uur vindt de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag
Waterwoningen Wiarda, uitgeschreven door de gemeente Leeuwarden, in het Fries
Museum. De inzendingen zijn tot 28 mei in de hal van het museum te zien. De prijs
wordt uitgereikt door wethouder Henk Deinum. Deelnemers aan de Opdrachtgeversschool zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
De bijeenkomt wordt, na een hapje en een drankje, afgesloten om 19.15 uur.

Leergang Succesvol Aanbesteden
Doel
bevorderen professionalisering (publiek) opdrachtgeverschap; kennisdelen en verbreden
bijzondere ervaringen/geheimen van de smid
Thematiek
EU aanbesteden, kleinschalige ontwikkelcompetities, bottom up, cocreatie, dilemma’s herbestemming, participatie
Deelnemers
publieke opdrachtgevers; adviseurs, ontwerpers, bouwers en ontwikkelaars, aantal deelnemers: 20 tot 40.
Context
i.h.k.v. Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp AAARO, kabinetsagenda
Documentatie Documentatiemap met artikel over publiek opdrachtgeverschap gemeente Leeuwarden, informatie Jabikswoude en Wiarda, Rapportage Trends aanbesteden architectuuropdrachten
2009-2013, Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
Architectentitel deze bijeenkomst levert 2,5 van de jaarlijks verplichte zestien uur bij- en nascholing op. Een
bewijs van deelneming wordt verstrekt.

