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 Voorwoord 
Voor u ligt het reglement van de prijsvraag energielab Nagele.

Het initiatief om deze bijzondere prijsvraag uit te schrijven is genomen door de inwoners van het 
dorp zelf, vertegenwoordigd in de Coöperatie energiek Nagele en de Vereniging Dorpsbelang. 

De directe aanleiding is de keuze van de dorpsgemeenschap om een financiële bijdrage van de 

Windkoepel Noordoostpolder te gebruiken om enkele gebouwen, die belangrijk zijn voor de leefbaarheid 

van ons ‘platte-daken-dorp’, te voorzien van zonnepanelen. Zo wordt een jarenlange bijdrage geleverd aan 

de exploitatie van deze gemeenschapsgebouwen en dus aan de leefbaarheid van het dorp. De eerste stap 

is inmiddels gezet door 43.200 Wp aan zonnepanelen op het dak van het dorpshuis/sporthal te plaatsen.

Het initiatief om de opbrengst, verkregen uit windenergie, om te zetten in zonne-energie vraagt om een 

breder vervolg. Nagele heeft immers - letterlijk en figuurlijk - veel ruimte te bieden voor het opwekken van 

duurzame energie in verschillende vormen. In de jaren ’50 werd Nagele ontworpen als modernste dorp 

van Europa door de beroemdste architecten van die tijd zoals Gerrit Rietveld, Jaap Bakema, Mien Ruys en 

Aldo van Eyck. Deze architecten, die elkaar kenden van de verenigingen de 8 en Opbouw, hebben Nagele 

als modeldorp ontwikkeld en tal van experimentele toepassingen uitgeprobeerd die later gangbaar zijn 

geworden in de architectuur en stedenbouw. Nu, zo’n 60 jaar later, kan het dorp een nieuwe, moderne en 

vooruitstrevende kwaliteitsimpuls nodig gebruiken. Onze gedachte was eenvoudig: wat nu als we Nagele 

opnieuw als experimentdorp en proeftuin ‘aanbieden’, maar dan op het gebied van duurzame energie?

Zo ontstond het idee om een prijsvraag uit te schrijven waarmee inspirerende en betekenisvolle 

oplossingen worden gezocht en partners kunnen worden betrokken op het gebied van duurzame energie. 

We hopen daarmee ons dorp een kwaliteitsimpuls te geven, door opnieuw ruimte te bieden aan het 

experiment, en Nagele zo uit te laten groeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig 

is (en blijft) om te wonen. Bovendien kan Nagele op deze manier een bescheiden bijdrage leveren aan 

mogelijke oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Daarmee helpen we het dorp én 

helpen we de omslag naar een duurzame samenleving te versnellen en te vernieuwen.

En wat ons betreft mag de laatste zin ook in een andere volgorde.

We zien uw reactie heel graag tegemoet!

Namens de Coöperatieve vereniging Energiek Nagele u.a.

Rutger Bergboer, voorzitter
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https://handreikingerfgoedenruimte.nl/energie
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Vooraf 

Oorsprong
Nagele werd gebouwd als dorp voor landarbeiders die in de Noordoostpolder aan het werk gingen. 

Platte-daken-dorp, modeldorp, icoon van Het Nieuwe Bouwen: bijnamen en kwalificaties die vaak 

in één adem worden genoemd met Nagele. Het is een indicatie dat het dorp in de Noordoostpolder 

afwijkt van menig ander dorp in Nederland. Dit komt omdat Het Nieuwe Bouwen centraal stond bij 

het ontwerp van Nagele en dit ontwerp het resultaat is van een bijzondere samenwerking tussen 

toonaangevende architecten die elkaar kenden van de verenigingen de 8 en Opbouw tijdens de 

wederopbouwperiode (1940-1965). 

Nagele heeft altijd op veel (inter)nationale belangstelling kunnen rekenen van architecten, 

architectuurhistorici, sociaalgeografen en stedenbouwkundigen. Vanwege deze bijzondere 

geschiedenis is Nagele in de beleidsnota van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

Kiezen voor Karakter, Visie Erfgoed en Ruimte (2011) aangemerkt als wederopbouwgebied van 

nationaal cultuurhistorisch belang. 

Heden 

Door de mechanisering van de landbouw zijn de landarbeiders uit Nagele grotendeels verdwenen 

en is de bevolkingssamenstelling in de loop er jaren sterk veranderd. Toch werken nog veel 

mensen in de landbouwsector of in gerelateerde bedrijven. Inwoners van Nagele blijven hier 

wonen vanwege de roots en sociale binding met het dorp, maar er is ook een groep die in het 

dorp gaat wonen vanwege de goedkope koopwoningen of snelle beschikbaarheid van een sociale 

huurwoning. Deze groep voelt zich minder betrokken bij het dorp.

Ook zijn in Nagele steeds meer Polen en andere Oost-Europese arbeidsmigranten gaan wonen die 

op het land of bijvoorbeeld in de transportsector werken. Zij vestigen zich permanent in het dorp 

met hun gezin, maar er is ook een groep jonge Oost-Europeanen die hier tijdelijk woont. 

toekomst 
Inmiddels is Nagele aan vernieuwing toe. Nu, meer dan vijftig jaar na de start van de bouw kampt 

het dorp hier en daar met fysieke achteruitgang. Gebouwen staan leeg en geven het dorp op 

die plekken een verloederde indruk. Hiernaast sluit het woningaanbod onvoldoende aan bij de 

hedendaagse vraag en het draagvlak voor voorzieningen is teruggelopen. Zonder ingrijpen zullen 

de kwaliteiten van Nagele van weleer langzaam vervagen. Daarom zijn er verschillende plannen 

gemaakt om Nagele een nieuwe toekomst te geven met een belangrijke rol voor het erfgoed. 

Onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden om Nagele te vernieuwen zijn uitvoerig onderzocht tijdens 

het Onderzoekslab Nagele (2009) in het kader van het programma Nederland wordt anders van de 

Rijksbouwmeester. Daarna volgde het Ontwerplab Nagele (2010) waarin de onderzochte ideeën 

werden geconcretiseerd. Vervolgens is het Uitvoeringslab Nagele opgericht om met financiële 

bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Noordoostpolder en provincie 

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/dossiers/publicatie_kiezen_voor_karakter.pdf
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Flevoland de ideeën uit de voorgaande labs te implementeren en realiseren. Hiertoe is een 

projectplan opgesteld met een thematische uitwerking (wonen, groen, voorzieningen, promotie en 

leefbaarheid). 

De Zuiderwinkels zijn gerenoveerd op basis van bouw- en kleurhistorisch onderzoek van Leon van 

Meijel, Van Meijel adviseurs in cultuurhistorie, Nijmegen & Teake Bouma, Teake Bouma architectuur 

/ stedenbouw, Delft (maar de winkels zijn helaas niet in gebruik). Het openbaar gebied van de 

Zuiderwinkels is heringericht op basis van ontwerp van BOOM landscape architecten; het tienjarige 

programma voor het herstel van het groenstructuurplan (ontwerp Mien Ruys) door Anet Scholma, 

Buro Mien Ruys loopt. Het Schokkererf wordt herontwikkeld in samenwerking met architectenbureau 

Mecanoo. De voormalige school Titus Brandsma (ontwerp Aldo van Eyck) is herbestemd met 

diverse functies en woonhof Karwijhof werd overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser en 

er zijn leefbaarheidsprojecten gestart. Tenslotte zijn er plannen voor de herontwikkeling van de 

Noorderwinkels. Er zijn, kortom, heel veel visies gemaakt; een selectie is bij dit reglement gevoegd. 

Op basis van alle informatie die beschikbaar is moet er meer gebeuren. Dat biedt concrete 

aanknopingspunten voor de prijsvraag. 

Windgelden
Langs de dijk van de Noordoostpolder is vorig jaar één van de grootste windparken van Nederland 

aangelegd met in totaal 86 windturbines, die gezamenlijk energie produceren voor 400.000 

huishoudens. Als gevolg hiervan ontvangt de Vereniging Dorpsbelang Nagele met ingang van 

2016 jaarlijks gedurende 20 jaar een compensatie van € 10.000 van Windpark Noordoostpolder 

(projectpartners: NOP Agrowind, Westermeerwind en Innogy). 

De Vereniging Dorpsbelang Nagele heeft besloten deze ‘windgelden’ voor 75% te investeren in 

zonne-energie en richtte daartoe eind 2016 de Coöperatie Energiek Nagele op. De eerste stap van 

de investering is het plaatsen van 160 zonnepanelen op het dak van MFC Het Rietveld. De ambitie 

is om dit in de toekomst ook te doen bij andere publieke gebouwen in het dorp.

prijsvraag
De Vereniging Dorpsbelang Nagele, de gemeente Noordoostpolder en de RCE hebben op 18 

april 2016 de mogelijkheden van zonne-energie besproken in relatie tot het cultuurhistorische 

karakter van Nagele (zie bijlage Zonne-energie verkenning – wederopbouwgebied Nagele). Bij het 

symposium Energie, erfgoed en ruimte van de RCE op 30 juni 2016 ontstond vervolgens het idee 

van een prijsvraag waarmee inspirerende en betekenisvolle oplossingen kunnen worden gezocht en 

partners kunnen worden betrokken. De Vereniging Dorpsbelang Nagele combineerde de gedachte 

van een prijsvraag met haar ambitie om incidentele ingrepen op basis van de compensatiegelden 

te overstijgen en verder te kijken dan alleen zonne-energie. Daarom wordt deze prijsvraag 

uitgeschreven.

http://www.windparknoordoostpolder.nl/
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Doelstellingen
Voor de prijsvraag zijn meerdere doelen geformuleerd:

• het vinden van de beste experimentele voorstellen in het kader van verduurzaming van  

Nagele, met de focus op energie, die kunnen worden uitgevoerd;

• het aangrijpen van de energietransitie om de leefbaarheid en vitaliteit van Nagele te    

verbeteren en een vitaal toekomstperspectief te bieden;

• het (wederom) op de kaart zetten van Nagele als modeldorp en experimenteerplek; 

• het daarmee ook stimuleren van duurzame innovatie in relatie tot erfgoed door het    

aanreiken van voorbeelden van duurzame methodes voor andere wederopbouwgebieden   

in Nederland.

• het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van ruimte, landschap,    

cultuurhistorie, architectuur en techniek om uitvoerbare en betaalbare oplossingen    

te vinden voor het energievraagstuk;

• het bijdragen aan de bewustwording van de urgentie en de schaal van de energieopgave   

bij zowel bestuurders als bewoners;

• het bereiken van draagvlak in de samenleving met het oog op het organiseren van de   

uitvoering van de energietransitie;

• het aantrekken van investeerders en door dit alles het goed kunnen besteden van de   

windgelden;

procedure
Deze prijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam Open Oproep Energielab Nagele.

De procedure betreft een Open Oproep op basis van visie. Dit is een openbare prijsvraag in 

twee rondes. Deze opzet dient om enerzijds alle geïnteresseerden in staat te stellen deel te 

nemen aan de prijsvraag en anderzijds om de deelnamekosten beperkt te houden. Ook de 

deelnamevoorwaarden zijn bewust zo bescheiden mogelijk gehouden. 

De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin aan de deelnemers wordt 

gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden met daarbij een gemotiveerd voorstel 

voor uitwerking van een concrete opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury 

maximaal vier inzendingen. Hiernaast kan de jury eervolle vermeldingen aan visies uit de eerste 

ronde toekennen. De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor deelname 

aan de tweede ronde. Aan hen wordt gevraagd om hun voorstel uit te werken tot een ontwerp 

voor een specifieke locatie in Nagele. Energiek Nagele stelt een vergoeding van in totaal € 40.000 

excl. btw ter beschikking aan maximaal vier deelnemers aan de tweede ronde, mits zij een geldige 

inzending hebben gedaan. 

De ambitie van Energiek Nagele is om uitvoering van de beste ideeën mogelijk te maken. Hiertoe 

treedt zij, afhankelijk van de aard van de inzendingen, in overleg met potentiële opdrachtgevers en 

gaat zij samen met de partners en de ontwerpers van de geselecteerde inzendingen op basis van 

de plannen op zoek naar de benodigde fondsen. Aan deze ambitie kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

http://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/wederopbouwgebieden


7

reglement
Dit reglement is opgesteld met behulp van KOMPAS light Prijsvragen. Dit is een eenvoudige 

handleiding voor prijsvraagprocedures die wordt onderschreven door VNG, Rijksbouwmeester en 

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

deelnemers en de beoordelaars. 

Dit reglement beschrijft de eerste ronde van de prijsvraag. Voor de tweede ronde wordt 

aanvullende informatie verstrekt aan de deelnemers die hiertoe worden uitgenodigd. 

Het bepaalde in het reglement van deze prijsvraag is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, 

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

hebben dezelfde binding. 

leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de organisatie van de prijsvraag.

Hoofdstuk 2 bevat informatie over de opgave. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de voorwaarden voor deelname, de voorwaarden met betrekking tot de 

opgave en de voorwaarden met betrekking tot de inzendingen.

Hoofdstuk 4 beschrijft de beoordeling van de inzendingen. 

Hoofdstuk 5 bevat informatie over de vervolgopdracht. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op deze prijsvraag.

 

http://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
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1 Uitschrijver
1 Uitschrijver

1.1 Uitschrijver van de prijsvraag
Coöperatie Energiek Nagele 

Wendakker 12

8308 CG Nagele

1.2  partners
Vereniging Dorpsbelang Nagele

Ondernemersvereniging Nagele

Museum Nagele 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Provincie Flevoland

Gemeente Noordoostpolder

Vereniging Hendrick de Keyser

Waterschap Zuiderzeeland

Woningcorporatie Mercatus 

1.3  Contactgegevens
Voor de uitvoering van de prijsvraag heeft de uitschrijver Architectuur Lokaal ingeschakeld.

Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden ingewonnen via Stef Bogaerds, Architectuur 

Lokaal, stef.bogaerds@arch-lokaal.nl, tel. 020 530 40 00.

1.4  Indiening stukken
De prijsvraag verloopt via de webpagina van de prijsvraag: www.arch-lokaal.nl/open-oproep-

energielab-nagele. Alle stukken worden digitaal ingediend via deze webpagina.

mailto:stef.bogaerds%40arch-lokaal.nl%20?subject=
http://www.arch-lokaal.nl/open-oproep-energielab-nagele.
http://www.arch-lokaal.nl/open-oproep-energielab-nagele.
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2 De Opgave
2.1 Kern van de opgave

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.

De visie integreert kennis en kunde op het gebied van ruimte, cultuurhistorie, landschap, 

architectuur en techniek en gaat in op innovatieve mogelijkheden en toepassingen van 

hernieuwbare energie en bouwtechnieken of sloop. Hierbij kan worden gedacht aan een 

innovatieve mix van elektriciteit, besparingen en warmte, waarbij feitelijke gegevens en 

(her)gebruik van aanwezige nutsvoorzieningen worden gecombineerd met verbeeldingskracht. 

De visie geeft tevens richting aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nagele en 

stimuleert nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een levendige dorpsgemeenschap en aan 

verrijking van de cultuurhistorische context. 

De visie vormt een logisch samenhangend geheel en geeft nieuwe inhoud aan Nagele als 

experimentdorp en inspirerend icoon van erfgoed. Daarbij staat de visie ‘op de schouders’ van de 

kennis die is opgedaan in eerdere labs in Nagele. 

De visie leidt tot een concreet en uitvoerbaar ontwerp dat betrekking kan hebben op het gehele 

dorp; het kan ook gaan om slimme oplossingen die op te schalen zijn. Deelnemers zijn vrij om 

een eigen casus te formuleren. Zij kunnen ook een keuze maken uit een aantal belangrijke 

mogelijkheden die de uitschrijver aanreikt, zoals Karwijhof, Museum Nagele, Zuiderwinkels, het 

industrieterrein, openbare ruimte en beoogde fietsverbinding naar Schokland, nieuwbouwplannen 

Noorderwinkels en Schokkererf dan wel de onbebouwde ruimte in Nagele die op zichzelf benut 

kan worden en waar ook elementen in staan die gebruikt kunnen worden. 

2.2  aandachtspunten
De uitschrijver heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd om deelnemers op weg te helpen:

Opgaven 

Het staat de deelnemers aan de prijsvraag vrij om voor diverse locaties in en rond Nagele en op 

verschillende schaalniveaus een voorstel in te dienen. Deze kunnen gericht zijn op de openbare 

ruimte, publieke gebouwen of woningen (al dan niet rijks- of gemeentelijk monument), maar ook 
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ideeën voor het industrieterrein of het oplossen van een specifieke warmtevraag. Zo kan onder 

meer worden gedacht aan:

•	 Museum Nagele  

Museum Nagele is gevestigd in de voormalige Rooms-Katholieke kerk. In het museum wordt 

de ontstaansgeschiedenis van het dorp verteld in een vaste expositie, gecombineerd met 

wisselexposities van o.a. moderne kunst en architectuur. Het museum draait met ca. 80 

vrijwilligers en zonder structurele subsidie. Eén van de karakteristieken van het gebouw is de 

grote Claustrawand die bestaat uit betonnen elementen en gevlinderd glas. Deze hele wand 

vormt in feite een koudebrug, en met als gevolg een torenhoog gasverbruik. Dat bemoeilijkt de 

exploitatie.

•	 Karwijhof  

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch 

belangrijke gebouwen en hun interieur en heeft in 2016 de Karwijhof 1 t/m 32 overgenomen 

van woningcorporatie Mercatus. Dit hofje vormt een belangrijk onderdeel van de revitalisering 

van het dorp en is aangewezen als gemeentelijk monument. De 32 woningen zullen de 

komende jaren worden gerestaureerd waarbij wordt gestreefd naar duurzame toepassingen. 

Gezocht wordt naar duurzame maatregelen  die zowel goed te financieren zijn, als dermate 

generiek dat ze ook toepasbaar zijn op andere monumentale gebouwen.

•	 Noorderwinkels  

De Noorderwinkels maakten deel uit van het voormalige winkelgebied van Nagele, maar 

ze waren sterk verloederd. De locatie is aangekocht door de gemeente en de winkels 

worden dit najaar gesloopt. Het idee is om hier achttien grondgebonden woningen terug 

te bouwen. De uitdaging is groot. De woningen moeten voldoen aan het beeldkwaliteitplan 

en het bestemmingsplan, er ligt een stedenbouwkundig ontwerp van het kerngebied 

van Mecanoo architecten en de woningen moeten verkocht worden voor ca. € 200.000 

VON. Welke mogelijkheden zijn er binnen deze kaders en het lopende traject, om 

duurzaamheidsmaatregelen toe te passen die de uitstraling van Nagele als modeldorp ten 

goede komen?

•	 Zuiderwinkels 

De Zuiderwinkels zijn, net als de Noorderwinkels, onderdeel van de oorspronkelijke    

winkelstrip. In tegenstelling tot de Noorderwinkels zijn de Zuiderwinkels particulier    

eigendom. De woon-winkelpanden zijn kort geleden gerenoveerd en hebben een ruime   

bestemming. Maar ze staan grotendeels leeg. De gemeente zoekt naar nieuwe    

invullingen die aansluiten bij het karakter van het dorp en daardoor een belangrijke rol kunnen 

spelen in de revitalisatie en aantrekkingskracht van Nagele.

•	 Kavel Mierenhoop 

Het braakliggend terrein tussen de Ring en de Lucernehof / Gerstehof, waar tot een 

paar jaar geleden het gebouwtje De Mierenhoop stond, biedt sinds de    

bestemmingsplanwijziging alle ruimte voor bijvoorbeeld het realiseren van bijzondere   

woningbouw omdat er nog geen specifieke invulling is gegeven.
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•	 Fiets-voetverbinding Nagele - Schokland 

Toerisme wordt als nadrukkelijke kans gezien om Nagele van nieuwe economische    

impulsen te voorzien. Een fietspad dat twee iconen (Nagele en Werelderfgoed Schokland)   

verbindt zou hieraan bij kunnen dragen. Het tracé is ca. 3 km lang en loopt over agrarische 

gronden van verschillende eigenaren.

 

Duurzaamheid en circulariteit
Hoe kan nieuw licht worden geworpen op de omgang met energie in Nagele? Bijvoorbeeld het 

opwekken van duurzame elektriciteit en warmte op een nieuwe manier, het intelligent hergebruiken 

van (rest)warmte, het verminderen van het energiegebruik, het zo snel mogelijk beëindigen van 

het gebruik van aardgas)? 

Erfgoed en energie
Hoe wordt rekening gehouden met of ingespeeld op de oorspronkelijke ideeën en het 

ruimtelijk ontwerp/concept van Nagele zoals bedacht door de 8 en Opbouw? Hoe kunnen 

duurzaamheidsmaatregelen bijdragen aan behoud, uitstraling en vernieuwing van het (materiële 

en immateriële) erfgoed van Nagele? Welke energiemaatregelen zijn denkbaar, die goed te 

financieren en dermate generiek zijn dat ze bij andere monumentale gebouwen en op kleine 

schaal kunnen worden toegepast?

MUSEUM NAGELE

ZUIDERWINKELS KARWIJHOF NOORDERWINKELS

NAGELE - SCHOKLAND DE MIERENHOOP
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Samenleving en proces
Welke kansen biedt de visie voor nieuwe samenwerkingen, woonvormen en 

woongemeenschappen? Wat betekent dit voor het maatschappelijk en sociaal perspectief van 

het dorp? Wat vraagt de visie van de (tijdelijke) bewoners, agrariërs, ondernemers, gebruikers 

en andere belanghebbenden, hoe kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan (besluitvorming 

rondom) duurzame ontwikkeling op de korte en op de lange(re) termijn? Welke nieuwe impulsen 

levert de visie op qua leefbaarheid, gezondheid, culturele activiteit, (maatschappelijke) 

initiatieven? 

Profilering
Welke kwaliteiten van Nagele kunnen versterkt worden om de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid 

te vergroten (branding) en evt. nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers aan te trekken? Hoe 

wordt de verbinding gezocht met toeristische trekpleisters in de buurt, zoals Schokland? 
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3  vOOrwaarDen
3.1  Voorwaarden voor deelname
Deelname aan deze prijsvraag staat open voor ontwerpers, energiespecialisten, industrieel 

ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen die 

met een goed idee kunnen bijdragen aan deze opgave, tot en met puzzelaars die bijna op 

installateursniveau nadenken over de energietransitie. 

Deelname als interdisciplinair team wordt nadrukkelijk aanbevolen mede in de context van de 

integraliteit van de opgaven die sectorale oplossingen overschrijdt. Daarbij stelt de uitschrijver het 

op prijs wanneer deelnemers mogelijkheden zien om studenten te betrekken.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• in een team is tenminste één ontwerper opgenomen die is ingeschreven in het Nederlands   

Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register. Deze ontwerper maakt    

gedurende de gehele prijsvraag deel uit van het team,

• het team wijst een hoofdverantwoordelijk inzender aan; dit kan de geregistreerde    

ontwerper zijn, maar dat hoeft niet. Deze persoon is tevens de contactpersoon en maakt   

gedurende de gehele prijsvraag deel uit van het team,

• de hoofdverantwoordelijke inzender en de geregistreerde ontwerper (dat kan dus ook   

één persoon zijn) mogen slechts in één team deelnemen. Dit geldt ook voor     

vertegenwoordigers van een bureau, bedrijf of andere organisatie: zij mogen individueel   

bij maximaal één team betrokken zijn. Wel is het mogelijk dat verschillende mensen van één 

organisatie in verschillende teams deelnemen.

• een deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending doen. 

• in de tweede ronde kunnen de deelnemers hun team aanpassen en/of uitbreiden met   

aanvullende expertise, mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. 

Het staat de jury vrij om aanbevelingen te doen voor versterking van het team in de tweede ronde.

Registratie voor deelname
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het indienen van 

de inzending conform de inzendingsvoorwaarden (zie hoofdstuk 4). Registratie voor deelname 

geschiedt door inzending van het digitale registratieformulier op de webpagina van de prijsvraag.

De regIstratIetermIJN VOOr DeelName aaN De prIJsVraag slUIt Op
donderdag 19 oktober om 12.00 uur (middag) 

Na registratie ontvangt men een automatische bevestiging van de registratie met een 

registratienummer. Neem contact op met stef.bogaerds@arch-lokaal.nl wanneer deze niet 

binnen drie werkdagen is ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de registratie is 

binnengekomen

mailto:stef.bogaerds%40arch-lokaal.nl?subject=
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3.2 Voorkennis, belangenverstrengeling en contact
Degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven, zijn uitgesloten 

van deelname. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze betrokken geweest zijn bij de 

voorbereiding en/of organisatie van de prijsvraag. Het gaat erom dat alle deelnemers in principe 

dezelfde kansen hebben om de prijsvraag te winnen. De onafhankelijkheid van de beoordeling 

mag niet in het geding komen en het gelijkheidsbeginsel moet altijd worden gerespecteerd. 

De uitschrijver gaat niet te rigide om met uitsluiting van deelname. Het is goed denkbaar dat 

medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van de prijsvraag helemaal 

niets met de prijsvraag te maken hebben en er dan in het geheel geen sprake is van een 

onacceptabele voorsprong. 

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. 

3.3  Voorwaarden met betrekking tot de opgave 
Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot creatieve voorstellen te komen heeft 

de uitschrijver besloten om in de eerste ronde van de prijsvraag geen voorwaarden te stellen aan 

de opgave op grond waarvan inzendingen zouden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

3.4 Voorwaarden indiening inzending eerste ronde

Anonimiteit
De eerste ronde van de prijsvraag verloopt anoniem. Dit geldt voor alle stukken die worden 

ingezonden. Inzendingen bestaan uitsluitend uit stukken die via de webpagina worden geüpload. 

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. 

Inzendingen moeten van een motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd.

Inzendingen

De INZeNDtermIJN VOOr De eerste rONDe VaN De prIJsVraag slUIt Op
maandag 23 oktober om 12.00 uur (middag)

De contactpersoon ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst van de inzending. 

Neem contact op met stef.bogaerds@arch-lokaal.nl wanneer deze niet binnen drie werkdagen is 

ontvangen. 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.

mailto:stef.bogaerds%40arch-lokaal.nl%20?subject=
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Een inzending bestaat uit:  

1.   een visie in tekst en beeld 
De ingezonden visie geeft antwoord op de opgave en wordt helder verwoord in tekst en 

referentiebeeld. Per beeld wordt duidelijk aangegeven op welke manier de referentie van 

toepassing is op de visie. De visie bestaat uit maximaal drie pagina’s A3:

• 1e blad: Visie op de relatie tussen ruimte en energie in de context van Nagele en    

ommeland. 

• 2e blad: Globaal voorstel voor de voorgenomen uitwerking in de tweede ronde (nog géén   

uitvoeringsgericht plan). Het staat de deelnemers vrij om voor diverse locaties in en rond   

Nagele en op verschillende schaalniveaus een voorstel in te dienen. Hierbij kan gebruik   

gemaakt worden van de voorbeelden zoals genoemd onder 2.2, maar dat hoeft niet. 

• 3e blad: Desgewenst kan een derde blad worden toegevoegd; de invulling van dit blad  

is vrij.

Het eerste en het tweede blad zijn verplicht, het derde blad is facultatief. 

De opmaak van deze pagina’s is, met inachtneming van het bovenstaande, verder vrij. 

De pagina’s worden aangeleverd in pdf formaat; lettergrootte van de tekst is minimaal 10, de 

referentiebeelden zijn in hoge resolutie (min. 150 dpi). 

De referentiebeelden dienen om de schriftelijke visie te ondersteunen; ze geven aan in 

welke richting de ontwerpoplossing wordt gedacht. Er kunnen schematische weergaven, 

die het concept verduidelijken, in de tekst worden opgenomen, met dien verstande dat de 

indieners hierbij uiterste terughoudendheid betrachten. Het is niet nodig om een uitgewerkte 

ontwerp(schets), gedetailleerde tekeningen op schaal, zelfgemaakte renderings, technische 

detailschetsen etc. in te dienen. De uitschrijver wil voorkomen dat deelnemers in de eerste ronde 

ontwerpwerkzaamheden verrichten zonder vergoeding. 

2.    een samenvatting
• Een digitaal ingevuld format waarin een aantal cruciale vragen worden beantwoord. Dit format 

kan worden gedownload van de website van de prijsvraag. 

• Eén beeld, dat kan worden gebruikt voor communicatie na beëindiging van de eerste ronde. 

3.    een verklaring van eigendom 
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij de inzending en een verklaring dat de 

inzending het geestelijk eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender, die ook zijn of haar 

registratienummer in het Nederlands Architectenregister (dan wel een vergelijkbaar buitenlands register) 

invult.  

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

van de webpagina van de prijsvraag. De verklaringen worden niet geopend gedurende het 

beoordelingsproces in de eerste ronde om de anonimiteit niet te doorbreken. Bij aanvang van de 

tweede ronde kan de uitschrijver vragen om bewijsmiddelen ter verificatie van de eigen verklaring.
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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 6.2). 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.

Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen. 

De inzending bevat geen voorbehouden en is in de Nederlandse taal gesteld. Er kunnen geen 

rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare 

inzendingen. Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.

Tweede ronde
Uitnodiging voor deelname aan de tweede ronde geschiedt op naam; deze ronde verloopt dus 

niet meer anoniem. De inzendingen in de tweede ronde betreffen een uitwerking van de visie tot 

een ruimtelijke verbeelding met businessplan en globaal plan van aanpak voor het vervolg. 

Nadere informatie wordt bij aanvang van de tweede ronde aan de deelnemers verstrekt.
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4 beOOrDeling
4.1 procedure, technische commissie en jury

Toetsing 
In beide rondes van de prijsvraag toetst een technische commissie eerst of de inzendingen 

correct en tijdig ingediend zijn en of zij voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. De 

commissie kan tevens advies uitbrengen over de wijze waarop de inzendingen reageren op de 

opgave en de daarbij geformuleerde aandachtspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2.

De technische commissie rapporteert haar bevindingen aan de jury. Inzendingen die niet of 

slechts gedeeltelijk voldoen aan deze voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en 

uitgesloten van verdere beoordeling. De uitschrijver beslist over eventuele uitsluiting gehoord de 

jury. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door de jury. 

De technische commissie bestaat uit:

•	 rutger bergboer, voorzitter Coöperatie Energiek Nagele (voorzitter, met stemrecht)

•	 pieter Jan Vlaming, bestuurslid, Coöperatie Energiek Nagele

•	 paul andela, eigenaar Andela techniek & innovatie

•	 peter timmer, senior adviseur erfgoed en ruimte, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

•	 michiel van der Herberg, InnSolar 

De uitschrijver kan specifieke expertise toevoegen indien de inzendingen daartoe aanleiding 

geven. 

Beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. De jury bestaat uit: 

•	 Dirk sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap   

(voorzitter, met stemrecht) 

•	 pi de bruijn, architect, partner ArchitectenCie 

•	 stefan Davids, bewoner Nagele, lokaal ondernemer 

•	 Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in   

de Gebouwde Omgeving TU Delft

•	 anneke Keur, bewoner Nagele

•	 leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland 

De juryleden kunnen zich niet laten vervangen. 

Secretaris van de jury is Cilly Jansen (Architectuur Lokaal, geen stemrecht), m.m.v. stef 
bogaerds (Architectuur Lokaal). De voorzitter van de technische commissie is bij het juryberaad 

aanwezig om evt. vragen van de jury te beantwoorden. 

In de eerste ronde selecteert de jury op basis van anonieme beoordeling maximaal vier 

inzendingen; de inzenders hiervan worden uitgenodigd voor de tweede ronde.   

Voor de uitwerking van de inzendingen in de tweede ronde kan de jury zowel algemene als 
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individuele aanbevelingen formuleren, evenals aanbevelingen voor de samenstelling van de uit 

te nodigen teams. Bij de beoordeling in de tweede ronde brengt de jury een rangorde aan in de 

inzendingen en wijst zij een winnaar aan. 

4.2 beoordelingscriteria en methodiek 
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op de opgave en de daarbij 

geformuleerde aandachtspunten, gelet op de beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria die 

worden gehanteerd zijn: 

•	 Duurzaamheid en energie: de mate waarin het voorstel op duurzame wijze ingaat op het   

verbruik, productie en besparingen van zowel (rest)warmte als elektriciteit;

•	 Creativiteit en innovatie: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling 

wordt gegeven aan de opgave en vernieuwende (ontwerp)oplossingen worden aangedragen;

•	 Haalbaarheid en uitvoerbaarheid: de mate waarin het voorgestelde concept realistisch,   

betaalbaar en uitvoerbaar is;

•	 participatie en leefbaarheid: de mate waarin belanghebbenden (waaronder ook de lokale 

economie) worden betrokken bij het voorstel en er een bijdrage wordt geleverd aan de 

leefbaarheid van Nagele;

•	 erfgoed en kennisontwikkeling: de mate waarin het voorstel reageert op de    

cultuurhistorische context, maar daarmee ook voortborduurt op de kennis die is opgedaan   

in het ontwerp- en onderzoekslab en aansluiting vindt bij het uitvoeringslab.

De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er wordt gewerkt met een integrale 

totaalbeoordeling.

4.3 Uitslag en juryrapport 

Uitslag
De jury heeft de bevoegdheid alle verklaringen van eigendom na de beoordeling van de eerste ronde 

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 ronde. 

De winnaar ontvangt een prijzengeld van € 16.000 (excl. btw); de andere drie deelnemers een 

prijzengeld van € 8.000 excl. btw, mits zij een geldige inzending hebben gedaan. 

De jury kan eervolle vermeldingen toekennen aan inzendingen uit de eerste 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. Het rapport geeft tevens aan in welke ronde de niet-bekroonde inzendingen zijn 

afgevallen in de eerste ronde. Voor de inzendingen die de tweede ronde hebben gehaald bevat 

het rapport per inzending een overzicht. 
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5  vervOlg
De ambitie van Energiek Nagele is om uitvoering van de ideeën mogelijk te maken, echter de 

uitschrijver kan niet zelf als opdrachtgever optreden.

Afhankelijk van de aard van de inzendingen treedt de uitschrijver in overleg met potentiële 

opdrachtgevers en met de partner(s) zoals vermeld onder 1.2, die geheel of zijdelings betrokken 

zijn bij de opgave(n) waarop het winnende ontwerp betrekking heeft. Samen met hen en met de 

betrokken winnaar(s) van de prijsvraag wordt gericht op zoek gegaan naar de benodigde fondsen 

en/of financiering, om realisatie van de plannen mogelijk te maken. 

Aan deze intentie kunnen geen rechten worden ontleend en een eventuele vervolgopdracht maakt 

nadrukkelijk geen onderdeel uit van deze prijsvraag.
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6  aDministratieve bepalingen
6.1  planning 
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 36 ma 4 sept Publicatie reglement 

wo 7 sept Sluiting aanmelding informatiebijenkomst
za 9 sept Informatiebijeenkomst in Nagele, Open Monumen-

tendag
wk 38 di 19 sept Sluiting vragenronde
wk 39 ma 25 sept Publicatie nota van inlichtingen
wk 42 do 19 okt Sluiting registratie deelname, 12.00 uur (middag)
wk 43 ma 23 okt Sluiting inzendtermijn, 12.00 uur (middag)
wk 44 do/vr 2/3 nov Toetsing 
wk 46/47 17/23 nov Beoordeling 
wk .. nov/dec Bekendmaking resultaat eerste ronde

  tweede ronde
wk .. nov/dec Uitnodiging deelnemers tweede ronde
wk 3 of 4 jan Startbijeenkomst & aanvullende informatie
wk 5 jan/feb Sluiting vragenronde
wk 6 feb Publicatie nota van inlichtingen
wk 11 mrt Sluiting inzendtermijn
wk 12 mrt Toetsing
wk 13 mrt Presentaties en beoordeling
wk 14 wo-vr 4-6 apr Bekendmaking resultaat prijsvraag

6.2  Informatiebijeenkomst
De uitschrijver organiseert een informatiebijeenkomst bij de start van de eerste ronde waar 

geïnteresseerden in deelname geïnformeerd worden over de opgave en het verloop van de 

prijsvraag. Alle informatie wordt na afloop van deze bijeenkomst op de website gepubliceerd.

6.3  Vragen
• De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen te maken en vragen te stellen over   

de prijsvraag de contactpersoon van de prijsvraag zoals vermeld onder hoofdstuk 1.

• Het is deelnemers niet toegestaan om zich met betrekking tot de prijsvraag tot   

medewerkers van de uitschrijver of diens partners 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   
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worden. De desbetreffende data staan vermeld in paragraaf 6.1 van dit reglement. De   

vragen worden geanonimiseerd gebundeld worden en beantwoord in de nota van    

inlichtingen, die op de website van de prijsvraag wordt gepubliceerd. Het zich op de   

hoogte stellen van de gepubliceerde nota’s van inlichtingen behoort tot de eigen    

verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

• De uitschrijver roept deelnemers op geconstateerde onduidelijkheden zo spoedig mogelijk   

door te geven, zodat zij tijdig in staat gesteld wordt de prijsvraag aan te passen. 

• 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 Vergoedingen
• Voor de eerste ronde van de prijsvraag worden geen vergoedingen beschikbaar gesteld.

• De jury kan eervolle vermeldingen toekennen aan inzendingen uit de eerste ronde. Aan deze 

eervolle vermeldingen is geen prijzengeld verbonden en de inzenders hiervan worden niet 

uitgenodigd voor de tweede ronde.

• Voor deelnemers aan de tweede ronde is een prijzengeld van in totaal maximaal € 40.000   

excl. btw beschikbaar. 

6.5  Communicatie resultaten 
De uitschrijvers verkrijgen het fysieke eigendom van de inzendingen. 

Voor zover zij publiciteit willen besteden aan de resultaten van de prijsvraag, hebben zij de 

bevoegdheid de inzendingen te publiceren of te exposeren zoals vermeld in dit reglement, zonder 

de deelnemers daartoe enige vergoeding schuldig te zijn. 

Bij de bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag, dus nadat de tweede ronde is 

afgesloten, worden alle inzendingen uit de eerste en de tweede ronde gepubliceerd op de website 

van de prijsvraag. De uitschrijver kan besluiten om bedrijfs- dan wel concurrentiegevoelige 

informatie uit de inzendingen die worden gedaan in de tweede ronde, niet openbaar te publiceren. 

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 uitschrijvers, 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 Lelystad is de 

bevoegde rechtbank. 
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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 aanmelding voor of 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 uitschrijver via een e-mail aan de contactpersoon. 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.

 

6.8 auteursrecht
De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending. 


