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Uitschrijver Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele 
Partners Gemeente Noordoostpolder / Museum Nagele / Ondernemersvereniging Nagele / 
Provincie Flevoland / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Vereniging Dorpsbelang Nagele / 
Vereniging Hendrick de Keyser / Waterschap Zuiderzeeland / Woningcorporatie Mercatus

Openbare prijsvraag



• kenniscentrum bouwcultuur 
• cultuur-/architectuur-/bouwbeleid
• verbeteren (publiek) opdrachtgeverschap
• opdrachtgevers, opdrachtnemers e.a.
• onafhankelijk, niet-commercieel
• ‘culturele ANBI’ 

Architectuur Lokaal





• standaardisatie en maatwerk:
• concentratie op inhoud opgave
• verhoogt transparantie
• verlaagt kosten
• vermindert juridische fouten 
• bevordert doelmatig 

inkoopproces 
• vereenvoudiging, toegankelijk 

taalgebruik
• toelichting, aanbevelingen
• formulieren

Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden

• onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk 
• portal EU & nationale architectuuropdrachten 
• uitschrijvers aanbestedingen architectuur NL
• ondersteuning alle belanghebbenden
• vanuit convenanten rijk, gemeenten, branche
• dagelijks gratis meldingen @archopdrachten
• markttransparantie vanaf 2005

Digitale handleidingen Kompas
uniformering leidraden
aanbestedingen & prijsvragen



Energiek Nagele zoekt experimentele, 
inspirerende en betekenisvolle 
oplossingen op het gebied van duurzame 
energie, die kunnen worden uitgevoerd in 
Nagele. De voorstellen zijn gebaseerd op 
een visie op duurzame energie in Nagele 
en omgeving, waarbij de 
cultuurhistorische context wordt 
betrokken en de stappen in de 
energietransitie worden verbonden met 
actuele vraagstukken van leefbaarheid in 
Nagele in de toekomst. De vraag hoe 
bestuurders, bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties kunnen 
worden betrokken bij de energietransitie 
en de organisatie van het proces is een 
essentieel onderdeel van de opgave.

Prijsvraag Energielab Nagele

• Openbare prijsvraag volgens Kompas
• Prijsvraag in twee ronden
• Reglement
• 1e ronde: visie, anoniem
• Toetsing, jury, selectie max. 4 visies
• 2e ronde: 4x uitwerking tot een plan
• Toetsing, jury, 1 winnaar 16.000, 3 x 8.000
• Juryrapport
• Mogelijkheden realisatie? i.s.m. partners



Reglement

Planning

eerste ronde

9-sep Informatiebijeenkomst in Nagele, Open Monumentendag

19-sep Sluiting vragenronde

25-sep Publicatie nota van inlichtingen

19-okt Sluiting registratie deelname, 12.00 uur (middag)

23-okt Sluiting inzendtermijn, 12.00 uur (middag)

2/3-nov Toetsing

23-nov Beoordeling

nov/dec Bekendmaking resultaat eerste ronde

tweede ronde

nov/dec Uitnodiging deelnemers tweede ronde

jan Startbijeenkomst & aanvullende informatie

jan/feb Sluiting vragenronde

feb Publicatie nota van inlichtingen

mrt Sluiting inzendtermijn

mrt Toetsing

mrt Presentaties en beoordeling

apr Bekendmaking resultaat prijsvraag

Jury
• Dirk Sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap (voorzitter)
• Pi de Bruijn, architect, partner ArchitectenCie
• Stefan Davids, bewoner Nagele, lokaal ondernemer
• Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar TU Delft
• Anneke Keur, bewoner Nagele
• Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland



• ontwerpers / energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, 

duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars …

• tenminste één geregistreerd architect

• teams, aan te passen in tweede ronde

Locaties

.. of..?

Deelnemers



Website



Open Oproep 
Energielab Nagele


