Reglement Open Oproep
Prins Clausbrug Dordrecht

De nieuwste brug
voor de oudste stad
van Holland

Dordrecht heeft zijn bestaan, ontwikkeling en welvaart te danken aan de ligging aan grote
rivieren. Vervoer over water is nog altijd belangrijk, maar de afgelopen twee eeuwen is de stad
met vier verkeersbruggen, vier spoorbruggen en twee tunnels verbonden met de omgeving. In
de stad zijn bruggen niet alleen van wezenlijk belang als verbinding, maar bepalen ze ook in
belangrijke mate het karakter: van de Lange IJzerenbrug - een naam die niets te raden overlaat
- tot het Scheffersplein, waar je de brug pas echt ervaart als je er onderdoor vaart.
De nieuw te bouwen brug van de binnenstad naar Stadswerven moet ook aan beide voorwaarden voldoen. Natuurlijk is het een verbinding die nadrukkelijk een tweerichtingsbelang heeft,
omdat aan beide kanten van de brug naast veel woningen ook bijzondere functies de aandacht
trekken, zoals horeca en culturele voorzieningen. Maar daarnaast ligt de brug op zo’n markant
punt, zichtbaar vanaf het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa, dat het ontwerp medebepalend zal zijn voor het zicht op Dordrecht.
Hollandse meesters als Aelbert Cuyp en Jan van Goyen schilderden hun riviergezichten op Dordrecht in een tijd dat Stadswerven niet meer was dan een ondiepte in de rivier. De opgave aan
de ontwerpers voor de brug mogen het als een uitdaging zien om het riviergezicht op Dordrecht
anno 2020 een aansprekend nieuw element te geven. In dat jaar viert Dordrecht het 800-jarig
bestaan als stad. Naast aandacht voor de historie is innovatie ook een kenmerkt van Dordrecht.
De bijzondere eisen aan de nieuwe brug vragen dan ook om vernieuwende ideeën. Ik verheug
me nu al op de ontwerpen.

Piet Sleeking,
wethouder ruimtelijke ontwikkeling Dordrecht
3 december 2014
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Vooraf
Aanleiding
De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkelingslocatie Stadswerven Noord en de historische
binnenstad met elkaar te verbinden door middel van een
langzaam verkeersbrug over het Wantij, waarmee tevens
de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide
zijden van de brug moet worden versterkt. Het bouwen
van deze brug is een belangrijke stap in de ontwikkeling
van het project Stadswerven. De brug zal een belangrijke functie gaan vervullen in de verbinding tussen het
centrum en het gehele achterliggende woon-werkgebied
De Staart.

De gemeente wil tot realisatie van het winnend ontwerp
komen. De gemeente is voornemens in vervolg op de
prijsvraag een vervolgopdracht te verstrekken aan de
winnaar(s) om het winnende ontwerp uit te werken tot
een architectonisch en technisch voorlopig ontwerp (conform STB 2014). Het is de bedoeling dat het ontwerpteam
het ontwerp uitwerkt in nauwe samenwerking met de
te contracteren uitvoerende partij in een Engineer and
Construct constructie.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Dordrecht
besloten om integrale ontwerpteams uit te nodigen hun
visie op deze vragen te geven en hiertoe een projectprijsvraag uit te schrijven.

Dit reglement is opgesteld met behulp van ‘KOMPAS light
Prijsvragen’. Het bepaalde in dit reglement is bindend
voor alle partijen: de aanbestedende dienst, de deelnemers en de beoordelaars. De deelnemers geven door inzending aan dit reglement te onderschrijven. De bijlagen
hebben dezelfde binding.

Doel
Het doel van deze prijsvraag is om, via het verkennen
van de mogelijkheden en het verkrijgen van realistische
ontwerpvoorstellen, te komen tot realisatie van de brug.

Procedure
De prijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam Open
Oproep Prins Clausbrug Dordrecht.
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 eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemende ontwerpteams wordt
gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit
de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury
minimaal 3 en maximaal 5 inzendingen die het best
beoordeeld worden en brengt hierover advies uit aan de
uitschrijver.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de uitschrijver(s) van
deze prijsvraag, de betrokken partner(s), de contactpersoon voor deze prijsvraag en informatie over indiening
van de inzendingen.
Hoofdstuk 2 bevat de ambities van de uitschrijver.
Hoofdstuk 3 bevat informatie over de opgave.
Hoofdstuk 4 beschrijft de eerste ronde van de prijsvraag.
Hoofdstuk 5 beschrijft de tweede ronde van de prijsvraag.
Hoofdstuk 6 beschrijft de vervolgopdracht.
Hoofdstuk 7 beschrijft de administratieve bepalingen die
van toepassing zijn op deze prijsvraag.
Onderstaande bijlagen bij het reglement zijn separaat
beschikbaar gesteld:
• Masterplan Stadswerven, 1 februari 2009
• Stedenbouwkundig plan, 26 januari 2010
• Voorontwerp Bestemmingsplan 2014
• Technisch Programma van eisen Prins Clausbrug,
7 november 2014
• Concept Overzicht Remmingwerk, 15 oktober 2014
• Kaart Zoekgebied Prins Clausbrug, 10 november 2014

De deelnemers van de geselecteerde inzendingen worden
uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen
gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een
(architectonisch en technisch) structuurontwerp. De
gemeente Dordrecht stelt aan deze teams een ontwerpvergoeding van € 12.500 exclusief btw beschikbaar.
De ingediende ontwerpen 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.
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1. Aanbestedende dienst
1.1. Aanbesteder / uitschrijver van de prijsvraag
Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver Architectuur Lokaal ingeschakeld.

1.2. Contactgegevens
Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend ingewonnen worden via:
Bram Talman, bram.talman@arch-lokaal.nl, telefoon (020) 5304000.

1.3. Indiening stukken
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website www.dordrecht.nl.
Alle stukken worden digitaal ingediend via de prijsvraagwebsite www.arch-lokaal.nl
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2. Ambities
2.1. Context
Stadswerven ligt in het hart van de Drechtstedenregio, met ruime uitvalswegen over water en land aan
het Drierivierenpunt. Stadswerven is in Dordrecht een
uniek ontwikkelingsgebied. Uniek, omdat het tegen de
binnenstad aan ligt en door water is omgeven. Uniek,
omdat het buitendijks ligt, waar eb en vloed voor wisselende waterstanden zorgen in de rivieren. Stadswerven
moet een nieuwe plek worden in de stad die attractief
en onderscheidend is als kwalitatieve aanvulling op de
binnenstad. Naast de woonfunctie moeten veel andere functies, zoals activiteiten op het water, cultuur,
bedrijvigheid, werken, ontspanning, een plek in het
gebied kunnen krijgen zodat een levendig, klein stedelijk
woonmilieu ontstaat. Door voorzieningen als het Energiehuis, parkeergarage, bioscoop, Biesboschhal en Villa
Augustus heeft het gebied een functie voor de regio en
ver daarbuiten.

gebied waarin een aantal grote monumentale bouwvolumes zijn geplaatst. Villa Augustus is na de verbouwing
van de watertoren en het pompgebouw uitgegroeid tot
een restaurant/hotel met landelijke bekendheid en vormt
een belangrijk herkenningspunt in het gebied.

Het water is overal aanwezig in het gebied en vormt de
drager van de bestaande landschappelijke en stedelijke
structuur. De sierlijke bocht in het Wantij en het grillige verloop van de oever aan de Beneden Merwede zijn
bepalend voor de stedenbouwkundige opzet. De nieuwe
kades, het Wervenpark, een plein op de punt en de zuidelijke insteekhaven vormen de kenmerkende open ruimtes
binnen het verstedelijkte gebied. Centraal door het
noordelijk deel loopt de Maasstraat waaraan de verschillende buurten van de wijk gekoppeld zijn. Langs de oever
van de Merwede zal een tweede hoofdroute voor al het
verkeer worden aangelegd. Met de komst van een nieuwe
langzaam verkeersbrug tussen het Riedijkshavengebied
en Stadswerven zijn de voorzieningen in het centrum
binnen enkele minuten bereikbaar en wordt Stadswerven
daadwerkelijk aan de binnenstad gekoppeld.

2.2. Aandachtspunten

Stadswerven-Noord is een schiereiland aan de zuidelijke
oever van de Merwede, waar sinds jaar en dag scheepswerven hebben gelegen. Wat verdwenen is heeft de
inspiratie en mogelijkheden geboden voor een eigentijdse herontwikkeling. Aan weerszijden van de centraal
gelegen Maasstraat worden verschillende buurtjes
ontwikkeld waarbij er een verschil ligt tussen de Merwede- en Wantijzijde. De Merwedezijde draagt de sporen
van het industriële gebruik en het grote rivierenlandschap; de grote kavels hebben de oever ingedeeld in een
aantal segmenten waarin ook het Wervenpark met zijn
monumentale scheepshellingen is ondergebracht. De
Wantijoever kent een vloeiend verloop waarbij de oever
zowel groen als stedelijk kan worden ingericht.
Het Watertorenterrein is het uiterste puntje van de Dordwijkzone (= recreatieve- ecologische zone centraal door
de stad) en sluit voor wat betreft karakteristiek aan bij de
naastgelegen Wantijbuurt. Het is een overwegend groen
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Stadswerven-Zuid is gelegen rondom het Energiehuis
en Regiokantoor. Het stedenbouwkundig plan maakt
hier de aansluiting met het Lijnbaangebied en de 19de
eeuwse schil. Met de positionering van de bioscoop en
naastliggende garage ontstaat een belangrijke knoop
met regionale voorzieningen gegroepeerd rondom een
grote openbare ruimte. Belangrijk is de ontwikkeling van
een wandelpromenade langs het Wantij die de verbinding maakt met de historische binnenstad en tevens een
belangrijk onderdeel vormt van het ‘rondje Wantij’ door
het gehele Stadswervengebied.

De gemeente heeft de volgende ambities en aandachtspunten geformuleerd voor het project:
De brug
De nieuwe brug over het Wantij vergroot de bereikbaarheid van het historisch centrum voor het stadsdeel de
Staart en is een enorme motor in de ontwikkeling van
Stadswerven. De vormgeving van de brug zal door zijn
specifieke ligging, schuin over het Wantij aan het Drierivierenpunt een nieuw markant element opleveren in het
hart van de Drechtstedenregio. De aanlandingspunten
aan beide zijden van de brug zijn belangrijke ontwerpopgaven.
Het ontwerp van de brug, de constructie, het materiaalen kleurgebruik, de verlichting en de detaillering vragen
om eigentijdse oplossingen die blijk geven van inventiviteit en vakmanschap binnen de technische mogelijkheden van onze tijd.
De brug heeft een herkenbare vormentaal die past in
de omgeving en bij de gekozen technische oplossing.
De vormgeving is zo integraal en eigentijds mogelijk
en geeft blijk van de laatste stand van de techniek. Het
ontwerp heeft een eigen interne samenhang en vorm
die voortvloeit uit constructieve noodzaak. Alle niet
dragende delen zijn zo integraal mogelijk opgenomen in
de totale verschijningsvorm. Materiaal-, kleurgebruik en
detaillering ondersteunen de hoofdvorm van de brug op,
onder, van en naar de brug. De brug is daarbij duurzaam, toekomstgericht en onderhoudsarm.
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Stadssilhouet
De nieuwe brug zal nadrukkelijk onderdeel gaan vormen
van het stadssilhouet van Dordrecht en in de beeldvorming rondom het Drierivierenpunt.
Dordrecht heeft door zijn ligging aan het water een zeer
markant stadssilhouet. De bebouwing in de historische
binnenstad heeft een relatief kleine bouwhoogte met
slechts enkele accenten. Het silhouet is door de ligging
aan het Drierivierenpunt van verre waarneembaar. Het
omliggende rivierengebied, met het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa, is in de loop der eeuwen ontstaan. Rondom het Otto Dickeplein en de Riedijkshaven
is eind jaren ’80 en rond 2004 nieuwbouw gerealiseerd
tot een hoogte van ca. 45 meter.
Het Otto Dickeplein vormt een belangrijke plek in de stad
door de ligging van de aanlegsteiger voor waterbus en
Fast Ferry. De nieuwbouw op de punt van de Riedijkshaven (AWG Architecten) vormt daarbij een markant
gebouw aan het water. De punt van Stadswerven aan
de overzijde met de toekomstige bebouwing (maximale
bouwhoogte 30 meter) kenmerkt zich vooral door zijn
landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische inpassing in het rivierengebied.
Inzendingen voor de prijsvraag moeten aantonen op welke wijze de brug zich voegt binnen dit bestaande silhouet
(dag- en nachtsituatie). Daarbij zal een evenwicht gevonden moeten worden tussen een zekere bescheidenheid
in het stadssilhouet en een markante, herkenbare doch
sobere vormgeving van de brug gezien zijn belangrijke
functie als verbindende schakel tussen twee stadsdelen.
Verlichting en eventueel aanlichten van de brug vormt
onderdeel van het ontwerp. Voor de binnenstad van
Dordrecht is een verlichtingsplan gemaakt waarbij de
historische kwaliteiten van de stad tot zijn recht komen.
Het avondbeeld van de brug is een nadrukkelijk onderdeel van de ontwerpopgave. Ook de beleving vanaf het
water is een aandachtspunt.
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Functionele en visuele relaties
De nieuwe brug zal een belangrijke nieuwe verbinding
leggen tussen de historische binnenstad van Dordrecht,
het stadsdeel de Staart en het ontwikkelingsgebied
Stadswerven. Vanaf de brug zullen spectaculaire uitzichten over het weidse water van het Drierivierenpunt
mogelijk zijn.
Aan de noordzijde Stadswerven komt de brug aan op een
nieuw te ontwikkelen stedelijk plein dat diverse hoogteverschillen kent. Aan de zuidzijde moet de brug de aanzet vormen van zowel de route naar de binnenstad als de
route langs het Wantij naar Energiehuis en omgeving.
Stadswerven wordt een nieuw levendig stedelijk gebied
aan en op het water als aanvulling op het centrum van
Dordrecht. In het stedenbouwkundig plan en de architectuur wordt aansluiting gezocht bij de bijzondere sfeer
en karakteristiek van de Dordtse binnenstad. Het Wantij
wordt daarbij gezien als centrum van de totale wijk.
Daarom worden zoveel mogelijk functies langs en op
het water geprojecteerd. De centrale as in het stedenbouwkundig plan wordt gevormd door de Maasstraat
die eindigt in een nieuw te maken verblijfsplein aan het
Wantij. In het verlengde van de as, met het zicht op de
binnenstad is de nieuwe brug voorzien. Door zijn ligging
en benodigde hoogte vormt de brug een belangrijk zichten oriëntatiepunt vanaf de hoofdas van de Stadswerven.
Het buurtje rondom de brug met de naam De Punt is
bijna een drijvend stedelijk podium. Drie grote bouwblokken en de bestaande kraanbaan bepalen de ruimte
rondom de aanlanding van de nieuwe brug. De openbare
ruimte vormt een bijna theatrale ruimte met aan de voet
daarvan een strand op het zuiden. De Maasstraat en de
voet van de brug liggen op circa 5 meter plus NAP. Het
strand ligt tussen de waterlijn en mogelijk tussen de 0 en
1 meter plus NAP. Het geplande terras van de horeca op
de uiterste punt ligt op circa 2 meter plus NAP, deels over
het water. Aan de voet hiervan ligt een fragmentje van de

7

bestaande krib, inclusief de bewaarde beplanting. Direct
aan de noordzijde sluit de beplante Merwedekade met
een niveau van 4 meter plus NAP hier gemakkelijk aan
op de terrassen van Maasstraat. Er is een niveauverschil
tussen de aanlandingen aan de noord- en de zuidzijde.
Deze verschillen moeten zorgvuldig worden meegewogen in het ontwerp en vormen een belangrijk punt van
aandacht.

een steiger langs het Lijnbaangebied.

De drie gebouwen aan de Maasstraat hebben deels een
hoge begane grond en komen uit op brede trottoirs. Hier
kunnen zich, en misschien ook aan het strand, winkels,
ateliers en voorzieningen vestigen. Op de kop is een restaurant over meerdere verdiepingen denkbaar.

Overige functies
Dordrecht leeft met water. In de stad en op het water
vinden jaarlijks vele evenementen plaats. Het Drierivierenpunt is een prachtig decor voor o.a. vuurwerkshows,
Dordt in Stoom en andere evenementen die veel publiek
op de been brengen. Het Wantij vervult daarnaast een
belangrijke functie als recreatieve route voor verschillende bootjes (aan het Wantij liggen diverse jachthavens).
De brug zal dan ook gebruikt worden als verzamelplaats
en uitzichtplek. De vormgeving van de brug is optimaal
afgestemd op uitzicht en doorzicht. Dit vraagt om transparantie van de gehele constructie.
Vanaf de brug heeft men een prachtig uitzicht op de
stad en het Drierivierenpunt. Het is wenselijk om in de
vormgeving van de brug naast de verkeersfunctie ook na
te denken over de mogelijkheden van stadsbalkons.

De Punt krijgt met deze opbouw en stedelijke openbare
ruimte een markant stedenbouwkundig karakter, dat
tegelijk een aanwinst en belevenis is voor de stad als geheel. Het strand en de daaromheen opgebouwde ruimte
zijn verrassend en uitdagend. De verschijningsvorm aan
het water is aan de beplante Merwedekade bijna ‘traditioneel Hollands’ en stedelijk tegelijk, met een moderne
promenade.
Een belangrijk onderdeel van het project Stadswerven
is het openbaar maken van de oevers van de omliggende rivieren. De brug moet onderdeel vormen van vele
recreatieve rondjes die rondom het Wantij te maken
zijn. Langs de oevers aan deze route liggen een aantal
belangrijke voorzieningen, zoals Villa Augustus (hotel/
horeca), de bioscoop, het Energiehuis (culturele cluster),
de Biesboschhal en het nieuwe plein op de punt van de
Stadswerven. De nieuwe brug met zijn aanlandingen
vormt een nadrukkelijk onderdeel van dit netwerk: van
zowel de route naar de binnenstad via de brug over de
Riedijkshaven, als van een te ontwikkelen route langs
het Wantij naar het knooppunt rondom het Energiehuis
/ parkeergarage / bioscoop en omgeving. De brug kan
aanleiding bieden tot voorstellen voor de bereikbaarheid
van dit cluster aan de zuidoever van het Wantij, bijv. via
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Naast de route naar de binnenstad is aan de zuidzijde
de route voor het langzaam verkeer richting het station
van belang. In de huidige situatie maakt veel fietsverkeer
gebruik van de routes over de Vest en het Kromhout. De
aanlanding van de brug zal in moeten spelen op het
continueren van deze verbindingen.

Aanlanding en openbare ruimte
De brug landt in beide zijden aan in een woongebied.
Er moet rekening worden gehouden met de visuele
beleving van de brug voor aanwonenden. Met name de
aanlandingspunten in de woongebieden, de plaats en
de vormgeving van eventuele pijlers vragen de aandacht.
Eventuele pijlers dienen zo slank mogelijk te worden
vormgegeven waarbij de vormgeving en de plaats zo
min mogelijk inbreuk doet op het uitzicht van bestaande
woningen op het rivierenlandschap.
De aanlandingen bieden aanleiding voor het verhogen
van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, waarbij
functies zoals horeca denkbaar zijn.
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3. De opgave
3.1. Kern van de opgave
De brug is een herkenningspunt in de regio die het vakmanschap uitstraalt en de inventiviteit waarop deze regio trots is
maar doet dat op een Dordtse wijze: zonder onnodige toevoegingen en op een zeer duurzame wijze in techniek, materiaalkeuze en onderhoud.
De hoofddoelen van de brug zijn:
•
De brug zorgt voor een directe veilige verbinding tussen de binnenstad en de Staart/Stadswerven,
•
De brug is een onderdeel van het recreatieve netwerk langs de rivieren, het zogenoemde ‘rondje Wantij’,
•
De brug bevordert het gebruik van het langzaam verkeer t.o.v. het autoverkeer door het aanbieden van korte
		 snelle routes naar het centrum en station,
•
De brug draagt bij aan de ontwikkeling van de Stadswerven als stedelijk ontwikkelingsgebied grenzend aan
		 de binnenstad,
•
De brug draagt bij aan de beleving van (activiteiten rondom) het rivierengebied,
•
De brug is een attractieve aanvulling op de hoogwaardige openbare ruimte in het gebied,
•
De brug creëert nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van voorzieningen op de Punt van de Stadswerven.
Voor uitvoering incl. remmingwerk heeft de gemeente Dordrecht een bedrag van 8 miljoen euro excl. btw opgenomen.
Voor de inrichting van de openbare ruimte is gerekend met € 110,00 per m2.
Nadere informatie over de opgave is te vinden in de bijlagen:
•
Masterplan Stadswerven, 1 februari 2009,
•
Stedenbouwkundig plan, 26 januari 2010,
•
Concept Overzicht Remmingwerk, 15 oktober 2014.
Bij de start van de tweede ronde kan aanvullende informatie worden verstrekt.

3.2. Programma van eisen
Het Technisch Programma van Eisen Prins Clausbrug is als bijlage bij dit reglement gevoed.

3.3. Randvoorwaarden
In de eerste ronde gelden als randvoorwaarden:
•
Voorontwerp Bestemmingsplan 2014
•
Kaart zoekgebied, 10 november 2014
•
Vanuit techniek, beheer en onderhoud komen de volgende brugtypen niet in aanmerking voor het ontwerp:
		
draaibrug, tafelbrug en ongebalanceerde klapbrug.
Het PVE wordt in de eerste ronde ter informatie verstrekt.
In de tweede ronde geldt hiernaast als randvoorwaarde:
•
Technisch Programma van Eisen Prins Clausbrug, 7 november 2014.
Inzendingen die niet aan de hier vermelde randvoorwaarden voldoen zijn ongeldig en komen niet voor beoordeling in
aanmerking.
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4. Eerste ronde
4.1. Voorwaarden voor deelname
Beroepsgroepen
Deelname aan deze prijsvraag staat uitsluitend open
voor integrale ontwerpteams met een architect/stedenbouwkundige als teamleider, een constructeur, een technisch adviseur en bij voorkeur een procesmanager. Een
deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending
doen.
Het is toegestaan dat meerdere vertegenwoordigers
van één technische adviesbureau of constructiebedrijf
deelnemen, mits zij individueel bij maximaal één team
betrokken zijn.

4.2. Voorwaarden met betrekking tot de
opgave
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om
tot creatieve en vernieuwende voorstellen te komen heeft
de uitschrijver besloten de formele kaders tot het minimale te beperken. Voor de eerste ronde worden daarom
beperkte randvoorwaarden gesteld.

Uitsluiting van deelname
Iedereen die mogelijkerwijs over voorkennis beschikt is
uitgesloten van deelname. Dit betreft in ieder geval de
juryleden en hun bureaus, en degenen die op enigerlei
wijze betrokken geweest 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 4.3).
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4.3. Voorwaarden indiening stukken
Anonimiteit
De eerste ronde verloopt anoniem. Dat geldt voor alle
stukken die worden ingezonden. Op deze stukken mag
niets staan vermeld waaruit de oorsprong van de inzending kan worden afgeleid.
Dit geldt dus ook voor de bestandsnamen en metadata
zoals de auteur van de stukken.

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.

Registratie en contactpersoon van de deelnemers
De prijsvraag verloopt volledig digitaal via www.archlokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht.

De gegevens van de contactpersoon zijn niet herleidbaar
naar de inzender. De deelnemer is verantwoordelijk voor
de bereikbaarheid van de contactpersoon.

De registratietermijn voor deelname aan de prijsvraag
sluit op 21 januari 2015 om 17:00 uur
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van de registratie. Neem dan contact op met
bram.talman@arch-lokaal.nl wanneer deze niet binnen 3 werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden
gecontroleerd of de registratie is binnengekomen.

Inzendingen
De voertaal is Nederlands.
Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die via de
website geüpload worden. Inzendingen moeten van een
motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit wordt
gewaarborgd.

De inzendtermijn voor de eerste ronde van de prijsvraag
sluit op 23 januari 2015 om 17:00 uur
De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging
van ontvangst van de inzending.
Indien deze niet binnen 3 werkdagen is ontvangen, neem
dan contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl.

Reglement Open Oproep - Prins Clausbrug Dordrecht

Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending
is binnengekomen. Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege
onvindbare of onleesbare inzendingen.
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Een inzending bestaat uit:
Een visie
De visie bestaat uit maximaal 2 pagina’s A4 tekst
(minimaal corps 10, pdf) plus maximaal 1 pagina A3
(pdf) met relevante referentiebeelden.
De tekstdocumenten bevatten geen afbeeldingen.
Tekst en beeldbestanden worden separaat geüpload.
•

Tekst
In de tekst geven de inzender hun visie op een (beweegbare) brug in relatie tot de gestelde ambities en
opgave.
Het schriftelijke deel van de visie moet verplicht ingaan op de volgende aandachtspunten:
•
de positionering van de brug in de omgeving,
•
de beoogde uitstraling van de brug,
•
de visie over de typologie, de constructie en de
materialisatie,
•
de procesmatige samenhang tussen ontwerp, techniek, uitvoering en beheer,
•
de samenstelling van het ontwerpteam. NB: het
betreft hier uitsluitend de vermelding van de in
het team vertegenwoordigde disciplines, dus geen
namen van betrokken personen - dit, om de anonimiteit van de inzenders in de eerste ronde niet te
doorbreken.
Beeld
De referentiebeelden dienen om de schriftelijke visie
te ondersteunen; ze geven aan in welke richting de
ontwerpoplossing wordt gedacht.
De referentiebeelden worden aangeleverd in zowel hoge
resolutie (300 dpi) als lage resolutie (72 dpi, max 5 mb).
Er wordt in de eerste fase nadrukkelijk niet gevraagd om
een ontwerp of een ontwerpschets.
Een verklaring van eigendom van de visie
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen
bij het team en een verklaring dat de inzending het
geestelijk eigendom is van de eindverantwoordelijke
teamleider.
Voor het inzenden van deze verklaring moet het format gebruikt worden dat kan worden gedownload via
www.arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht.
De verklaringen worden niet geopend gedurende het
beoordelingsproces in de eerste ronde om de anonimiteit niet te doorbreken.

Inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend
worden in behandeling genomen. De inzending bevat
geen voorbehouden. Materiaal dat niet is gevraagd wordt
niet in de beoordeling betrokken.

4.4. Toetsing
Eerst toetst de technische commissie of de inzendingen
correct en tijdig ingediend zijn. Inzendingen die niet of
slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden
worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van
verdere deelname. Het besluit hiertoe wordt genomen
door de uitschrijver, op advies van de jury.
Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door de jury.
De technische commissie kan tevens adviseren over de
wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave.
Het rapport van de technische commissie wordt gepubliceerd in het juryrapport.
Technische commissie
De technische commissie is als volgt samengesteld:
•
Ir Peter Kuenzli, ambtelijk opdrachtgever Stadswerven
(voorzitter),
•
Ir Peter van den Eijnden, adviseur ingenieursbureau
Drechtsteden,
•
Ir Peter Kilsdonk, architect, voorzitter Commissie
Welstand en Monumenten gemeente Dordrecht,
•
Ir Jaco Reusink, adviseur ingenieursbureau gemeentewerken Rotterdam,
•
Ir Edwin van Son, stedenbouwkundige gemeente
Dordrecht.
Secretaris van de technische commissie is drs Cilly
Jansen, Architectuur Lokaal (zonder stemrecht).

•

Inzending na de nota van inlichtingen
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het
doen van een inzending tot na de publicatie van de nota
van inlichtingen (zie onder 7.1). De nota van inlichtingen
kan toelichtingen op en aanpassingen van dit reglement
bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat
voor het bepaalde in dit reglement.
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4.5. Beoordelingscriteria
De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen:
•
de wijze waarop de gestelde ambities zijn vertaald in
een overtuigende en aansprekende visie,
•
de mate waarin de visie een bijdrage levert aan de
omgeving in brede stedenbouwkundige zin,
•
de wijze waarop in de visie aandacht wordt besteed
aan de typologie van de brug, de architectonische en
technische uitstraling,
•
de visie op de werkwijze van het ontwerpproces en de
realisatie,
•
de aandacht in de visie voor de veiligheidsaspecten
van de brug voor het verkeer en de scheepvaart.
•
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig.
Er wordt in deze fase gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.
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4.6. Beoordeling

4.7. Juryrapport en uitslag

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. De jury beoordeelt de wijze waarop inzendingen reageren op de opgave, gelet op de beoordelingscriteria.

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.
Het juryrapport bevat tevens een verslag van de toetsing
door de technische commissie.

De jury selecteert minimaal 3 en maximaal 5 inzendingen en adviseert de uitschrijver, de inzenders van deze
inzendingen uit te nodigen voor deelname aan de tweede ronde. De overige deelnemers worden op de hoogste
gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd worden voor
deelname aan de tweede ronde.
Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking
van de resultaten van de prijsvraag en door de uitschrijver openbaar gemaakt op de in paragraaf 7.1 genoemde
datum.
Samenstelling jury
De jury is als volgt samengesteld:
•
Em. prof. ir Jan Brouwer, architect, vm. Rijksadviseur
Infrastructuur (voorzitter),
•
Ir Paul Achterberg, landschapsarchitect, Atelier
Quadrat,
•
Ir Hans van Heeswijk, architect, Hans van Heeswijk
Architecten,
•
Evelyn Jansen, Stichting De Stad,
•
Em. prof. ir Leo Wagemans, constructeur, hoogleraar
civiele techniek TU Delft.
Secretaris van de jury is drs Cilly Jansen, Architectuur
Lokaal (zonder stemrecht).

De jury kan aanbevelingen formuleren voor uitwerking
van de inzendingen die zij selecteert voor deelname aan
de tweede ronde. 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
deelname aan de tweede ronde.
Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking
van de resultaten van de prijsvraag en door de uitschrijver openbaar gemaakt op de in paragraaf 7.1 genoemde
datum.

De jury kan zich laten bijstaan door adviseurs, zonder
stemrecht.
De voorzitter van de technische commissie is als adviseur
zonder stemrecht aanwezig bij de jurering.
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.
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5. Tweede ronde
5.1. Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de tweede ronde staat uitsluitend open voor de deelnemers die daartoe zijn uitgenodigd door de uitschrijver. De tweede ronde verloopt niet anoniem; de anonimiteit is opgeheven bij de bekendmaking van de resultaten
uit de eerste ronde.

5.2. Voorwaarden met betrekking tot de opgave
De inzendingen moeten voldoen aan de randvoorwaarden en reageren op de opgave 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 tot een structuurontwerp.

5.3. Voorwaarden indiening stukken
De inzending betreft een uitwerking van de visie die in de eerste ronde is ingezonden. 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 via www.arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht.
Alle stukken moeten voorzien zijn van het in de eerste ronde gekozen motto.

De inzendtermijn voor de tweede ronde van de prijsvraag
sluit op 23 april 2015 om 17:00 uur
De deelnemer ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de inzending. Indien deze niet binnen 3 werkdagen is ontvangen, neem dan contact op met bram.talman@arch-lokaal.nl. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de
inzending is binnengekomen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege onvindbare of onleesbare
inzendingen.

De inzending bestaat uit:
architectonisch en technisch structuurontwerp STB2014
Dit bestand dient in hoge resolutie (300 dpi) in pdf te worden aangeleverd. Afdrukken op A0 en A3 dienen mogelijk te zijn.
Het plan biedt een goed inzicht in het architectonische en constructieve ontwerp. Er wordt een drietal ruimtelijke impressies
gevraagd, namelijk 1x vanaf het Wantij, 1x vanaf de zijde van Stadswerven en 1x vanaf de zijde van het Centrum. Zie voor de
posities de bijgevoegde tekening.
Verder tekeningen van de situering inzake de aansluiting op de omgeving, plattegronden, aanzichten en doorsneden, evenals tekeningen van de constructie en het bewegingsmechanisme en de beoogde materialisatie, aangevuld met een aantal
principedetails. De overzichtstekeningen dienen bij afdrukken op schaal 1:100 goed leesbaar te zijn.
•

een tekstuele toelichting op het structuurontwerp
De toelichting moet worden ingediend als tekstdocument zonder illustraties in pdf bestand. Dit document bestaat uit
maximaal 4 pagina’s A4 en bevat een toelichting op het ontwerp en de constructie. Ook moet worden ingegaan op het
proces, zoals een integrale benadering van het ontwerpproces en samenwerking met opdrachtnemers tijdens de realisatie.
•

een samenvatting
Een korte beschrijving van de kern van het voorstel in maximaal 200 woorden in word-bestand. Deze tekst dient uitsluitend voor de publiekstentoonstelling en wordt niet in de beoordeling betrokken.
•

een projectraming op basis van SKK 2010
in pdf bestand, uit te printen op A4 formaat.
•

Reglement Open Oproep - Prins Clausbrug Dordrecht

14

Inzending na de nota van inlichtingen
De uitschrijver roept deelnemers op te wachten met het
doen van een inzending tot na de publicatie van de nota
van inlichtingen (zie onder 7.1). De nota van inlichtingen
kan toelichtingen en aanpassingen van dit reglement
bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat
voor het bepaalde in dit reglement.
Inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend
worden in behandeling genomen.
De inzending bevat geen voorbehouden.
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.

5.4. Toetsing
Eerst wordt getoetst of de inzendingen correct en tijdig
ingediend zijn. Vervolgens beoordeelt een technische
commissie of de inzendingen voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de opgave. Zij brengt tevens
advies uit over de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave zoals beschreven in hoofdstuk 3. De
technische commissie rapporteert haar bevindingen aan
de jury.
Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan
de gestelde voorwaarden worden in beginsel ongeldig
verklaard en uitgesloten van verdere deelname. Het
besluit hiertoe wordt genomen door de uitschrijver, op
advies van de jury. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door de jury.
Samenstelling technische commissie
De technische commissie heeft dezelfde samenstelling
als in de eerste ronde, zie onder 4.4, met dien verstande
dat de uitschrijver specifieke expertise kan toevoegen
indien de inzendingen daartoe aanleiding geven.

5.5. Beoordelingscriteria
De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen:
•
de wijze waarop de visie uitgewerkt is in een
overtuigend en aansprekend ontwerp,
•
de mate waarin het ontwerp een bijdrage levert in
brede zin,
•
de gekozen typologie en het resultaat hiervan voor de
architectonische en technische uitstraling,
•
de gekozen typologie en de integrale benadering van
het ontwerp, de constructie en de materialisatie,
•
de technische en financiële haalbaarheid,
•
de veiligheidsaspecten van het verkeer op de weg en
op het water.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig.
Er wordt in deze fase gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.
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5.6. Beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.
Aan de deelnemers wordt gelegenheid geboden om hun
inzending individueel en kort (20 minuten) toe te lichten
voor de jury. Het is niet toegestaan om aanvullingen op
de schriftelijke inzending te presenteren. Aansluitend
kan de jury vragen stellen aan de deelnemers over hun
inzending
De jury beoordeelt de wijze waarop inzendingen reageren
op de opgave en de randvoorwaarden, gelet op de beoordelingscriteria. Zij geeft hierbij een rangorde aan voor de
drie inzendingen die het beste reageren op de opgave.
De jury betrekt reacties van het publiek, dat in de gelegenheid wordt gesteld om een tentoonstelling van de
inzendingen te bekijken, in haar oordeel.
Samenstelling jury
De jury is identiek aan de jury uit de eerste ronde, zie
onder 4.6.
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.

5.7. 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.
Het juryrapport bevat tevens een verslag van de toetsing
door de technische commissie.
Het juryrapport wordt gepubliceerd bij de bekendmaking
van de resultaten van de prijsvraag en door de uitschrijver openbaar gemaakt (zie onder 7.1).
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6. Vervolgopdracht
De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren.
Hij is voornemens het winnende team een vervolgopdracht te verstrekken. Deze opdracht zal in beginsel het uitwerken
van het structuurontwerp tot een voorlopig architectonisch en technisch ontwerp (STB2014) behelzen. De verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp geschiedt in nauwe samenwerking met en in opdracht van de uitvoerende partij(en).
De exacte invulling van de vervolgopdracht en de positie van de architect is onderwerp van nadere onderhandeling. De
onderhandelingsprocedure maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de prijsvraag.
Indien de onderhandelingen met het winnende team niet tot het gewenste resultaat leiden, behoudt de uitschrijver zich
het recht voor om in het voorkomend geval de onderhandelingen voort te zetten met de runner up en eventueel de derde
prijswinnaar.

7. Administratieve bepalingen
7.1. 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
3 december 2014
12 december 2014

Uitschrijfdatum prijsvraag
17:00 uur

15 december 2014
18 december 2014

Sluiting registratie deelname aan de informatiebijeenkomst
Informatiebijeenkomst op locatie

10:00 uur

19 december 2014

Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen

21 januari 2015

17:00 uur

Sluiting registratie deelname aan de prijsvraag

23 januari 2015

17:00 uur

Sluiting inzendtermijn

Week 6, 2-6 feb 2015

Toetsing

Week 8, 16-20 feb 2015

Beoordeling

Week 9, 23-27 feb 2015

Bekendmaking resultaat 1e ronde & uitnodiging deelnemers 2e ronde

Tweede ronde
2 maart 2015
5 maart 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers 2e ronde
10:00 uur

10 maart 2015
23 april 2015

Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen

17:00 uur

Sluiting inzendtermijn

Week 18, 27 april-1 mei 2015

Toetsing

Week 19-20, 4-16 mei

Tentoonstelling inzendingen

Week 22, 25-29 mei 2015

Beoordeling jury incl. planpresentaties door deelnemers

Week 24 of 25, 8-20 juni 2015

Bekendmaking resultaat
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7.2. Informatiebijeenkomsten
Aan het begin van de eerste ronde organiseert de uitschrijver een informatiebijeenkomst 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.

Aanmelding voor de informatiebijeenkomst eerste ronde
sluit op 12 december 2014 om 17.00 uur
Het verslag van de bijeenkomst wordt gepubliceerd op www.arch-lokaal.nl.
Aan het begin van de tweede ronde organiseert de uitschrijver een informatiebijeenkomst op locatie, waar de geselecteerde deelnemers aan de tweede ronde nader waarbij zij worden geïnformeerd over bijzonderheden met betrekking tot
het vervolg. Er is dan ook de mogelijkheden tot het stellen van vragen.
De vragen en antwoorden van de informatiebijeenkomsten worden aan de deelnemers aan de tweede ronde toegestuurd.

7.3. Vragen

7.4. Ontwerpvergoeding

De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen
en vragen te stellen over de prijsvraag. Dit is (naast de
mogelijkheid die hiertoe geboden wordt bij de informatiebijeenkomsten) 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.

De deelnemers aan de tweede ronde van de prijsvraag
ontvangen een vergoeding van € 12.500 excl. de door de
uitschrijver te vergoeden btw voor het uitwerken van hun
inzending.

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 www.arch-lokaal.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 7.1. van dit reglement.

Na afloop van de prijsvraag wordt € 7.500 excl. btw verstrekt
aan de deelnemers, mits zij een geldige inzending hebben
gedaan.

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.

Bij bevestiging van deelname aan de tweede ronde wordt
€ 5.000 excl. btw als startvergoeding verstrekt aan de
deelnemers.

7.5. Communicatie resultaten prijsvraag
De prijsvraag wordt uitgeschreven via de website van de
uitschrijver. De uitschrijver zal ruchtbaarheid geven aan
de resultaten van de prijsvraag.
De inzendingen uit de tweede ronde wordt tentoongesteld. Bezoekers van de tentoonstelling wordt de
gelegenheid geboden, te reageren op de voorstellen.
De reacties van de bezoekers worden betrokken bij de
jurybeoordeling.
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.
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7.6. Rechtsbescherming

7.7. Voorwaarden

Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing.

De volgende algemene voorwaarden worden gesteld:

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.
Deelnemers die bezwaren hebben tegen (onderdelen
van) de procedure, tegen (onderdelen van) de verstrekte
documentatie, of tegen andere aspecten die verband
houden met de onderhavige prijsvraag, kan diens klachten melden bij het klachtenloket van de uitschrijver. Het
aanspannen van een klachtenprocedure bij de uitschrijver heeft geen opschortende werking voor de gestelde
termijn waarbinnen een eventueel kort geding aanhangig gemaakt moet worden.
Voor klachten kunt u contact opnemen met de gemeente
via aanbestedingsklachten@drechtsteden.nl.

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. Eventuele
toekenning van de ontwerpvergoeding hangt samen met
het stadium waarin de prijsvraag verkeert en de inspanningen die de deelnemers hebben verricht.
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.
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.

7.8. Auteursrecht
De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending.
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