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Programma

• Welkom door Hilde Blank, directeur AM Concepts

• Toelichting op de Open Oproep inhoudelijk: Hilde Blank

• Toelichting op de Open Oproep procedure: Vincent Kompier, 
Architectuur Lokaal

• Gelegenheid  tot stellen van vragen



Doel van vanmiddag

• Toelichten uitvraag 

• Gelegenheid tot stellen van vragen

• Alle vragen en antwoorden worden in Nota van Inlichtingen 
verwerkt (NL/EN)

• Deze Nota van Inlichtingen wordt op 6 juli op de website van 
Architectuur Lokaal gepubliceerd



Missie AM

‘Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, 

dat is de passie van AM. Met ons business model ‘I AM YOU’ werken wij 

samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie 

en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, 

transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal 

onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, 

beleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en 

consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden 

om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor 

kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.’



DNA, teAM



Participation on all levels



Adding value



Sustainability on all levels



Together with comakers







De thema’s



De 

Warming 

up







Het debat





AM I included? 

• Innovatieve ideeën voor de 

inclusieve stad

• In samenwerking met Architectuur 

Lokaal 

• AM voelt zich verbonden met de 

maatschappelijke opgave

• Wil haar kennis hierover verder 

versterken door in contact te 

komen met ontwerpende partijen 

met een vernieuwende visie op 

dit actuele vraagstuk. 

• De winnaar krijgt een concrete 

projectopdracht van AM.



De jury

Emilie Vlieger, stadmaker / 

locatiemarketeer en –programmeur 

Vliegerprojecten

Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Edwin Oostmeijer, 

Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling

Elma van Boxel, 

landschapsarchitect ZUS
Hilde Blank, directeur AM 
Concepts, juryvoorzitter



Open Oproep in drie fasen: 

(1) selectie op basis van visie

(2) presentatie (max 8 geselecteerden) 

(3) ateliers gericht op matchmaking (max 4; AM)



Prijsvraag eerste ronde

• Visie op Inclusieve Stad 

• Inleverdatum: maandag 27 augustus 2018 om 
12:00 uur 

• Uitslag fase 1 bekend: week 36 



Prijsvraag tweede ronde

• Presentatie visie aan jury:  woensdag 19 
september 2018 

• beoordeling  fase 2 bekend: week 39 



Planning en data (Reglement) 
• Dinsdag 26 juni informatiebijeenkomst  AM Utrecht

• Vrijdag 29 juni 12.00 uur sluiting vragenronde

• Vrijdag 6 juli 12.00 uur publicatie nota van inlichtingen

• Maandag 27 augustus 12.00 uur sluiting inzendtermijn

• wk 35 Toetsing

• Maandag 3 september Beoordeling jury ronde 1

• Woensdag 19 september Beoordeling jury ronde 2; presentatie visies 
geselecteerde deelnemers aan de jury

• Week 39 Bekendmaking resultaat beoordeling / 
deelnemers match making en afsluiting Open 
Oproep



Vragen?




