
Informatiebijeenkomst 24 augustus 2016

Toelichting procedure
Vincent Kompier, Architectuur Lokaal 

Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag

Proeftuin
Erasmusveld



• onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk 

• opgericht vanuit convenanten rijk, gemeenten, branche 

• uitschrijvers van aanbestedingen architectuuropdrachten NL

• ondersteuning aan alle belanghebbenden

• onafhankelijk kenniscentrum voor bouwcultuur in NL, culturele ANBI 

• verbinding cultuurbeleid & architectuurbeleid & bouwbeleid in de praktijk

• bijdragen aan professionalisering (publiek) opdrachtgeverschap

• ondersteuning aan alle belanghebbenden



digitale handleidingen Kompas / uniformering leidraden aanbestedingen & prijsvragen in NL

standaardisatie:

• verhoogt transparantie

• reduceert transactiekosten 

• vermindert juridische fouten 

• bevordert doelmatigheid inkoopproces 

(focus op kwaliteit en innovatie, value for money) 

• vereenvoudiging / gebruiksgemak / relevantie

• toegankelijk taalgebruik

• toelichting, aanbevelingen

• formulieren

• standaardisatie & maatwerk

• concentratie op inhoud opgave

• update na praktijkervaring (2.0)



portal alle EU en nationale architectuuropdrachten

..  in Nederland ..                                        .. uitgebreid met UK ..

Alle nieuwe architectuuropdrachten:

meld je aan voor de nieuwsbrief: info@arch-lokaal.nl

& volg @archopdrachten

TheFulcrum.euontwerpwedstrijden.nl

↓



De prijsvraag verloopt digitaal / via de webpagina

registratie verplicht

uniek ID nummer



Prijsvraag visie

24-aug-16 informatiebijeenkomst 

sluiting vragenronde om 23.00 uur

29-aug-16 verslag info bijeenkomst & nota van inlichtingen

24-sep-16 sluiting registratie deelname om 12.00 uur

30-sep-16 sluiting inzendtermijn om 12.00 uur: tekst, beeld, verklaring eigendom uploaden

Begin okt-16

technische toets

1. Randvoorwaarden:

Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord / uitgangspunten “stadse” woonblok 1:

- Max 4 bouwlagen bij grondgebonden woningen

- Max 8 bouwlagen bij gestapelde woningen 

- Ontsluiting gemotoriseerd verkeer via de Leyweg

Plan Uitwerkingskader (PUK)

2. Inzendingseisen

NB: aandachtspunten

Medio okt-16 beoordeling geldige inzendingen / jury

Innovatie

Ruimtelijke vormgeving

Visie op de toekomstige bewoners en gebruikers

Realiteitsgehalte

Eind okt/

begin nov bekendmaking resultaat



Vervolg Selectieprocedure BPD

uitnodiging maximaal vier winnaars

start: informatiebijeenkomst

uitwerking visie tot structuurontwerp: landschap, stedenbouw,  architectuur

aantonen technische haalbaarheid (geen financiële doorrekening)

vergoeding € 4.000 excl. btw per team

pitch BPD > beoordelingscriteria van de prijsvraag > rangorde 1 t/m 4  

Opdracht

intentie: realisatie winnend ontwerp

vervolgopdracht: uitwerking structuurontwerp tot VO 

onderhandelingsprocedure met winnaar

pm runner-up

Planning volgt


