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I.   Inleiding 

 
De stichting Nieuwspoort schreef eind 1999 een 

open ideeënprijsvraag uit voor interieurarchitecten 
jonger dan 40 jaar (geboren op of na 1 januari 
1960) voor de vernieuwing van de sociëteit. De 

opgave van de prijsvraag was het leveren van 
(ontwerp)ideeën, zowel voor wat betreft de functie 

als de vorm. 
De sociëteit vormt een onderdeel van het 
gelijknamige Internationaal Perscentrum. Het pand 

van het huidige Nieuwspoort is in twee gedeelten 
verdeeld. Enerzijds zijn er enkele zalen die gebruikt 

worden voor persconferenties e.d. Anderzijds is er 
de sociëteit die uitsluitend toegankelijk is voor de 
leden van het Perscentrum, de zogenoemde 

‘Poorters’. 
 

Nieuwspoort heeft ca. 1800 leden, bestaande uit 
politici, pr-functionarissen, journalisten, en 
woordvoerders van maatschappelijke groeperingen 

en het bedrijfsleven. De sociëteit bestaat uit een 
bar, een restaurant en een lounge.  

De Commissie Inrichting Sociëteit (CISke) van de 
Stichting Nieuwspoort is de drijvende kracht achter 
de verbouwingsplannen, en treedt op als adviseur 

van het bestuur.  De Commissie heeft middels een 
enquête gepeild welke gedachten er bij de leden 

leven over de inrichting van hun sociëteit. De 
voornaamste conclusies werden beschikbaar gesteld 

aan de deelnemers van de prijsvraag. 
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Het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort werd in 
1962 opgericht en vond na lang zoeken een 

onderkomen in een vervallen huisje aan de 
Hofcingel, een tegen de Tweede Kamer aanleunend 
monument. In de loop der jaren werd het pand 

verbouwd en uitgebreid. Eind jaren tachtig werd 
duidelijk dat Nieuwspoort moest wijken voor de 

uitbreiding van de Tweede Kamer. In 1992 werd de 
huidige behuizing van het Perscentrum Nieuwspoort 
in gebruik genomen. Nieuwspoort zit nu op de 

begane grond van het voormalig Hotel Central aan 
de Lange Poten. Het gehele gebouw is geïntegreerd 

in de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Na zeven 
jaar in gebruik te zijn is er behoefte ontstaan de 

sociëteit een nieuw gezicht te geven. Het bestuur 
heeft de intentie één van de inzendingen (niet persé 
het winnende ontwerp) verder te laten uitwerken en 

uitvoeren. De verbouwing is voorzien in de zomer 
van 2001.  

Dit rapport bevat een verslag van de werkwijze en 
het oordeel van de jury. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

II.   Organisatie en werkwijze 
 

2.1  Opzet prijsvraag 
Nadat eenmaal besloten was tot het uitschrijven van 

een ideeënprijsvraag werd door de Bouwcommissie 
van Nieuwspoort contact gezocht met Architectuur 
Lokaal, het landelijk kennis- en informatiecentrum 

voor cultureel opdrachtgeverschap. Bij deze stichting 
is ook het Steunpunt Ontwerpwedstrijden gevestigd, 

dat tot doel heeft ontwerpwedstrijden in Nederland te 
toetsen aan Kompas, de handleiding bij het 
uitschrijven van prijsvragen en meervoudige 

opdrachten op het gebied van (interieur)architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ton Idsinga 

werd aangezocht om als (onafhankelijk) secretaris 
van de nog te formeren jury op te treden. Mieketrien 
Kemps werd belast met de organisatie. 

Nadat de uitschrijver van de prijsvraag, formeel het 
bestuur van de stichting Nieuwspoort, had 

geformuleerd wat de bouwkundige opgave was, werd 
door de secretaris het wedstrijdprogramma 
opgesteld. Dit programma was opgezet conform het 

model-wedstrijdprogramma voor een prijsvraag van 
– het reeds genoemde – Kompas. Op 9 december 

1999 werden alle - ruim 500 - interieurarchitecten in 
Nederland onder de veertig jaar, die ingeschreven 

staan bij de Stichting Bureau Architectenregister, 
uitgenodigd om aan de ideeënprijsvraag mee doen. 
Door overmaking van fl. 75,- vóór 17 januari 2000 

konden de potentiële deelnemers een 
prijsvraagpakket bestellen. Geïnteresseerden 

werden op 10 en 14 januari in de gelegenheid 
gesteld een bezoek te brengen aan de locatie. Van 
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deze mogelijkheid werd ruim gebruik gemaakt. Er 
bleek behoefte te bestaan aan meer informatie over 

de exacte situering van de toilettengroep op de 
eerste verdieping van de naastgelegen ruimte en 
verder werden veel vragen gesteld over de ruimte 

boven het huidige verlaagde plafond. Op 24 januari 
werd aan alle inschrijvers (98) schriftelijk de extra 

informatie verschaft.    
Tot 1 februari hadden de inschrijvers ook nog de 
mogelijkheid om schriftelijk tussentijdse informatie 

te vragen. Vijf (potentiële) deelnemers maakten van 
deze gelegenheid gebruik. Omdat de vragen alle 

zeer praktisch van karakter waren, en niet van 
principiële aard voor de wedstrijd werden geacht, 

kregen de vragenstellers persoonlijk - binnen de 
daarvoor in het wedstrijdprogramma bestemde 
termijn -  antwoord. 

Bij de sluiting van de inzendingstermijn op 17 maart 
om 17.00 uur bleken 33 inschrijvers ook 

daadwerkelijk een plan te hebben ingediend. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2.2  Jurering 
Bij het samenstellen van de jury was gekozen voor 

een breed profiel. De helft van de leden bestond uit 
vakdeskundigen, de andere helft vormde een 
afspiegeling van de leden van Nieuwspoort. 

 
De jury kende de volgende samenstelling: 

Jeltje van Nieuwenhoven, (voorzitter), voorzitter van 
de Tweede Kamer 
Paul Nouwen, voormalig hoofddirecteur ANWB, 

adviseur bedrijfsleven 
Wytze Patijn, rijksbouwmeester 

Maarten van Severen, interieurarchitect 
Kees Spanjers, interieurarchitect, voorzitter BNI 

Max van Weezel,  journalist Vrij Nederland 
 
Ton Idsinga, onafhankelijk inhoudelijk secretaris 

(zonder stemrecht) 
 

Aan de hand van een eerste (technische) verkenning 
van de ingediende plannen werd op 14 april de 
jurering ter hand genomen. Twee weken eerder 

hadden de juryleden kopieën van de bij de inzending 
behorende brochures ter bestudering opgestuurd 

gekregen. Deze voorbereiding leidde ertoe dat de 
juryleden al redelijk goed ingevoerd waren bij de 
eerste kennismaking met de inzendingen. De panelen 

op A1-formaat, drie per inzending, waren in één van 
de zalen van Nieuwspoort uitgestald. Er werden geen 

inzendingen op technische inzendingscriteria 
gediskwalificeerd. 
In de eerste ronde werden alle 33 plannen uitgebreid 

besproken. Vervolgens werd met de welbekende 
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‘stickermethode’ een eerste (positieve) selectie 
doorgevoerd. Ieder jurylid mocht zijn drie meest 

favoriete inzendingen aangeven. Afspraak was dat dit 
geen definitieve keuze was, men had altijd nog het 
recht een plan dat buitenboord was gevallen in een 

volgende ronde weer ‘terug te halen’. Dit heeft zich 
overigens niet voorgedaan. 

Tien inzendingen bleken van één of meer juryleden 
een sticker te hebben gekregen. Deze tien plannen 
werden weer stuk voor stuk bediscussieerd. Er 

tekende zich al snel een ‘kopgroep’ af van vijf 
plannen waarover een grote mate van 

overeenstemming bestond bij de juryleden. 
Het wedstrijdprogramma gaf aan dat er drie of vier 

genomineerden moesten worden gekozen.  Besloten 
werd dat naast de 1e, 2e en de 3e prijs, er ook één 
plan in aanmerking zou komen voor een eervolle 

vermelding.  Aan de verdere selectie – van vijf naar 
vier – ging een intensieve discussie vooraf. 

Uiteindelijk viel de inzending Diversiteit in 
gelaagdheid af.  
De volgende paragraaf geeft aan hoe het juryoordeel 

is uitgevallen. 
Na het finale (interne) oordeel van de jury werd de 

secretaris in de gelegenheid gesteld contact op te 
nemen met de vier genomineerden voor het maken 
van een eenvoudige maquette, waarvoor zij een 

honorering van fl. 1500,- zouden ontvangen. Deze 
maquettes werden vervaardigd om de inzichtelijkheid 

van de plannen voor niet-vakdeskundigen te 
vergroten. Deze maquettes zouden deel gaan 
uitmaken van de tentoonstelling in Nieuwspoort van 

alle 33 inzendingen. De tentoonstelling werd 

samengesteld onder auspiciën van de kunstcommissie 
van Nieuwspoort. De maquettes maakten dus 

uitdrukkelijk geen deel uit van de prijsvraag-
inzendingen, omdat de opdracht tot het maken van 
de maquettes pas ná de juryuitspraak gegeven werd.  

Op initiatief en onder verantwoordelijkheid van 
Nieuwspoort werd een verkiezing onder de leden 

georganiseerd naar aanleiding van de plannen. De 
winnaar werd gehonoreerd met een Publieksprijs. De 
tentoonstelling werd door de voorzitter van 

Nieuwspoort, Max de Bok, op 16 mei 2000, geopend. 
De prijsuitreiking, de presentatie van het juryrapport 

en de bekendmaking van de winnaar van de 
Publieksprijs vond plaats op 30 mei om 18.00 uur in 

Nieuwspoort.  
Alle 33 deelnemers werden na de definitieve 
juryuitspraak, conform het wedstrijdreglement 

(p.15), in een persoonlijk schrijven van het 
aanwijzen van de genomineerden, en de data voor 

de tentoonstelling, de prijsuitreiking en het 
bekendmaken van de Publieksprijs, op de hoogte 
gesteld. 
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III.   Juryoordeel 
 

3.1 Algemene bevindingen 
De jury sprak na de eerste ‘vlootschouw’ van alle 33 

plannen als algemeen oordeel uit dat de kwaliteit 
van de inzendingen zeer wisselend was. Of dit te 
maken heeft met de leeftijd van de deelnemende 

interieurarchitecten – allemaal onder de veertig jaar 
– valt uiteraard achteraf moeilijk te bewijzen, maar 

bij enkele inzendingen bestond hiervoor toch een 
sterk vermoeden. Opvallend was dat bij het 
merendeel van de plannen juist niet gesproken kon 

worden van jeugdige overmoed, wat eigenlijk wel te 
verwachten viel. De meeste inzendingen waren 

opvallend reëel en praktisch in hun uitwerking, wat 
misschien ook in de hand werd gewerkt door het 
Programma van Eisen in het wedstrijdprogramma, 

dat op onderdelen nogal gedetailleerd was voor een 
ideeënprijsvraag. De jury zou het gewaardeerd 

hebben als er over een bredere linie meer artistieke 
lef uit de aangedragen ideeën gesproken zou 
hebben.   

Ondanks deze kanttekeningen trof de jury toch 
genoeg vindingrijke ontwerpen aan om van een 

geslaagde prijsvraag te kunnen spreken. En het 
moet gezegd: de opgave om een ruimte te 

ontwerpen die zowel open als besloten moet zijn is 
zonder meer lastig te noemen. 
In het algemeen is creatief omgegaan met de 

potentie die de hoge ‘kale’ ruimte van de sociëteit 
(5.90 m) bood voor entresols en trappen, en de 

gekozen materialisaties waren soms zeer 
uitgekiend. Voor de achterliggende opgave van de 
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prijsvraag - hoe ziet een sociëteit van de 21ste eeuw 
eruit? – werd zowel teruggegrepen naar traditionele 

kenmerken, zoals rustgevendheid, intimiteit, 
gezelligheid, gedifferentieerde belichting, hout voor 
de aankleding etc., als nieuwe wegen ingeslagen 

met de introductie van een internetcafé, media-
walls, high-techmaterialen en het gebruik van 

opvallend veel (gekleurd) glas.  
Haast alle plannen hebben ideeën aangeleverd voor 
een sterke verbetering van de ingang van de 

sociëteit – soms met een dubbele ingang – en een 
directe toegang ‘binnendoor’ naar de toiletgroep op 

de eerste verdieping. Voor de flexibiliteit in het 
gebruik – de lounge, het restaurant en de bar - op 

verschillende momenten van de dag zijn enkele 
boeiende ruimtelijke oplossingen aangedragen.  
Enkele inzenders hebben de prijsvraag aangegrepen 

om op soms geestige wijze kritiek te leveren op het 
besloten karakter van het trefpunt van politici, 

journalisten, pr-functionarissen en vertegenwoord-
igers van maatschappelijke groeperingen. 
 

De jury veroorlooft zich – los van de opzet van de 
prijsvraag - de uitschrijver van de prijsvraag de 

volgende aanbevelingen te doen: 
- Bezie de mogelijkheid om de hele verdieping die 

Nieuwspoort nu ter beschikking staat bij de 

verbouwingsplannen te betrekken. De huidige 
Provinciënzaal, met de uitloop naar de open 

binnenplaats, zou eveneens geschikt zijn als 
sociëteitsruimte. 

- Vernieuw de vormgeving en de huisstijl van het 

Perscentrum, die bij persconferenties en 

interviews zo prominent in beeld komen, 
grondig. Vooral het groene logo wordt als niet 

meer ‘van deze tijd’ gekwalificeerd. 
 
 

3.2 De inzendingen 
 

3.2.1 De genomineerden 
De beraadslaging van de jury heeft – met 
inachtneming van de beoordelingscriteria uit het 

wedstrijdprogramma – geleid tot het aanwijzen van 
vier genomineerde plannen, met de volgende 

honorering: 
 



 11 

Eerste prijs 
Motto: Doorzicht 

Inzender: Wim van Hornsveld interieurarchitect, 
Amsterdam 
Ontwerper: Wim van Hornsveld   

 
Een duidelijk, helder plan, dat functioneel goed 

doordacht in elkaar steekt. Een centraal pad in de 
lengte van de sociëteit structureert de verschillende 
functies: lounge aan de voorkant, vervolgens het 

bargedeelte en het restaurant over twee lagen aan 
de achterkant bij de keuken. De insteekverdieping 

strekt zich uit over de volle breedte en heeft 
hetzelfde vloerniveau als de bestaande 

toilettengroep in de aangrenzende ruimte. Via deze 
entresol zijn de toiletten direct bereikbaar. De 
entresol wordt ontsloten door twee spiltrappen.  

Er is een dubbele toegang tot de sociëteit ontworpen 
in een nieuwe pui tussen de sociëteit en de overige  

ruimten van Nieuwspoort. Achter de ingang is een 
garderobe van glas gesitueerd, waarop bijvoorbeeld 
tv-beelden kunnen worden geprojecteerd. 

De hoogte van het plafond varieert sterk. In het 
restaurantgedeelte is de hoogte maximaal, bij de 

lounge is het plafond sterk verlaagd. Het interieur 
van de lounge bestaat uit ‘eilanden’ van bankjes, 
tafeltjes en stoelen, met voorzieningen voor nieuwe 

media.   
Opvallend is de langgerekte bar in het midden, die 

georiënteerd is op de centrale, richtinggevende as. 
De materialisatie van het ontwerp is tot in detail 
aangegeven. 
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De jury is lovend over deze ruimtelijk heldere 

inzending, waarbij de verschillende onderdelen van 
de sociëteit met een grote mate van perfectie in 
elkaar passen. De bar in het midden, in een open 

structuur, is zonder meer een vondst te noemen. De 
ruimte maakt op het eerste gezicht misschien een 

wat klassiek-strenge indruk, mede door de ‘kale’ 
manier van tekenen, maar door de differentiatie van 
de verschillende functies van de sociëteit en de 

geacheveerde materialisatie - die modern-zakelijk is 
te noemen, maar allerminst kil – voldoet het 

voldragen ontwerp naar het oordeel van de jury het 
beste aan de doelstelling van de prijsvraag. 
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Tweede prijs 
Motto: Media-lounge  

Inzender: Mars interieurarchitecten, Rotterdam 
Ontwerpers: Marcel van der Veer (hoofdverant-
woordelijke) en Theo Kupers 

 
Bij deze inzending wordt de relatie tussen het 

perscentrum en de sociëteit versterkt. Vanuit de 
opvatting dat ‘het nieuws altijd door gaat’ is 
voorzien in een forse mediawand die dominant 

aanwezig is in de sociëteit. In deze wand zijn 
diverse beeldschermen, i-Macs voor internet en een 

nis voor kranten en tijdschriften opgenomen. 
Overdag werken de beeldschermen als ‘moderne 

schemerlampen’.   
De vloer is vlak gehouden (vergrijst eikenhouten 
parket), het plafond is wit gestuct en verspringt in 

hoogte: maximale hoogte boven het restaurant, 
verlaagd boven de bar en de lounge. De bar is tegen 

de achterwand gesitueerd. Een drie meter hoge 
eikenhouten lambrisering omringt de ‘club’. 
Het plan biedt een open plattegrond, de losse tafels 

kunnen tot grotere eenheden worden gegroepeerd. 
Er zijn twee ingangen gecreëerd, één op de huidige 

plek en de andere ter hoogte van de hal die ook 
toegang verschaft naar de zalen en de trap naar de 
toiletten. Door deze directe toegankelijkheid is 

afgezien van een nieuwe trap naar de bestaande 
toiletten. Opvallend element in het ontwerp is de 

kolossale open haard, groot als in een ‘voornaam 
landhuis’. 
De jury had vooral waardering voor het originele, en 

stevige concept. Het plan is helder uitgewerkt en  
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aantrekkelijk gepresenteerd. Ondanks de forse 
inbreng van de (nieuwe) media straalt het ontwerp, 

vermoedelijk door de gekozen kleurstelling en de 
open plattegrond, een jaren 50 sfeer uit. De open 
haard, waaraan ook een metaforische betekenis kan 

worden toegekend, zal ongetwijfeld aanslaan. 
Twijfels heeft de jury over de dominante 

aanwezigheid van de mediawand, gevat in een 
eikenhouten lambrisering. Of de journalisten en 
politici in de intimiteit van hun sociëteit aan zo’n 

overdaad aan informatie (nog) behoefte hebben, is 
de vraag.  
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Derde prijs 
Motto: In zicht 

Inzender: Puister Deneke architecten, Haarlem 
Ontwerper: Jaap Puister 
 

Ideeënrijk en origineel plan met een ironische toets. 
De ruimte van de huidige sociëteit wordt geheel 

opgeschoond tot de maximale hoogte, met de 
betonnen draagconstructie in zicht. De wanden 
worden gestukadoord, de vloer wordt van 

wegenasfalt voorzien en het plafond wordt 
gedecoreerd met kunstgras waaraan (kunst)schapen 

hangen die verschillende functies vervullen: voor de 
beveiliging, intercom, luchtbehandeling, verlichting 

en de brandveiligheid (het sprinklerschaap). De 
vloer van de serre wordt tot straatniveau verlaagd 
en is belegd met gejut strandhout. Hier bevindt zich 

de lounge. 
In de ruimte komen twee entresols langs de lange 

wanden van de sociëteit. Deze entresols hebben een 
restaurantfunctie. Eén van de entresols wordt 
doorsneden door een reusachtige holle glazen wand 

van de vloer tot het plafond waarin palingen 
rondzwemmen, als metafoor voor de maatschappij 

die constant in beweging is. Deze wand, haaks op 
de voorgevel,  verdeelt op de begane grond de 
ruimte in een bar- en een restaurant-gedeelte. Op 

de voornaamste entresol, met een glazen vloer, is 
de glazen wand voorzien van doorgeefgaten, 

waardoor de maaltijden worden geserveerd. De 
ingang van de sociëteit, bestaande uit brede 
matglazen taatsdeuren, is naar achteren verplaatst, 

naar de bestaande hal.  
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De jury was onder de indruk van de 

verbeeldingskracht die uit deze inzending spreekt, 
zowel qua ruimtelijke indeling als qua uitwerking. 
Alhoewel een deel van de voorgestelde ingreep 

binnen het kader van de wedstrijdreglementen niet 
geoorloofd is – het verlagen van de huidige 

betonnen vloer – was er toch meer dan genoeg 
reden dit zeer originele ontwerp  te honoreren. 
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Eervolle vermelding 
Motto: Nieuw 

Inzender: Iris Derks, Ira Koers en Sandra Derks 
Ontwerpers: Iris Derks (hoofdverantwoordelijke), 
Ira Koers en Sandra Derks 

 
Tussen de bestaande betonnen kolommen in de 

sociëteit wordt over (bijna) de volle lengte een 
glazen doos geplaatst van ca. 7.25 m breedte en 
5.80 m hoogte. Deze doos sluit direct aan de 

voorgevel aan, en bestaat uit drie in elkaar 
grijpende volumes over twee verdiepingen, die 

respectievelijk de bar, de lounge en het restaurant 
bevatten. De vloeren van de resterende bestaande 

sociëteitsruimte worden bekleed met hoogpolig, 
oranje, geluiddempend tapijt.  Vanuit deze 
‘wandelgang’ zijn de drie ruimtes van de sociëteit 

afzonderlijk te betreden. De ingang van de sociëteit, 
dus in dit geval de wandelgang, blijft op de huidige 

plek gehandhaafd.  
De spouwen tussen de drie volumes worden 
bestemd voor leidingen en verlichting. Via sparingen 

in het glas wordt de luchtverversing geregeld. 
Dubbelzijdige tapijten op de eerste verdieping 

regelen de doorkijk en (deels) de akoestiek. De 
meubels zijn eveneens van glas en passanten op 
straat kunnen vrijelijk de glazen doos inkijken. 

Wanneer de sociëteit niet in gebruik is verschijnt er 
het testbeeld van de tv op de glazen voorpui. 

De jury waardeert de radicaliteit van dit plan dat de 
– zeker in de politiek - veelgebruikte term 
transparantie wel een zeer optimale invulling geeft. 

Van de traditionele karaktertrekken van een 

sociëteit is niets overgenomen. Of het moet de nu 
aanwezige hertshoornvaren zijn. Door de extreme 

openheid zal niets in de sociëteit verborgen blijven. 
Het plan kan in die zin als een politiek statement 
worden opgevat. De inzending geeft echter geen 

gevolg aan de opdracht van de prijsvraag een 
‘besloten’ open ruimte te ontwerpen. Maar door de 

getoonde conceptuele kracht van het ontwerp is een 
eervolle vermelding zeker op zijn plaats.  
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3.2.2 Overige 6 inzendingen voorlaatste ronde 

 
Motto: Wisselbeuk 
Ontwerpers: Dennis Weijnand, Christian Müller 

Inzichtelijk plan. De afzonderlijke delen van de 
sociëteit zijn geaccentueerd door middel van 

kleuren, verschillende plafondhoogtes en een luifel, 
niet door niveauverschillen. Er is rekening gehouden 
met het verschillend gebruik door de dag, een 

centrale positie neemt het bar-eiland in.  
Er zijn twee ingangen gecreëerd, de hoofdingang is 

bij de hal, waar zich ook de nieuwe trap naar de 
toiletten bevindt. Midden in de open ruimte staat 

een verplaatsbare mediakiosk. 
Alhoewel de jury zeker waardering had voor de 
praktische oplossingen die deze inzending biedt, 

wordt het ontwerp ruimtelijk niet als erg bijzonder 
ervaren. De uitwerking geeft ook onvoldoende 

informatie om een goed idee te krijgen van de sfeer 
die beoogd wordt. 
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Motto: Het nieuwe is zo oud als de wereld 
Inzender: Food for Buildings  

Ontwerpers: Lex van Straten, Remy Meijers, 
Alexander Tchemiakine 
Het motto van deze inzending maakt direct duidelijk 

wat het uitgangspunt van het ontwerp is.  
Er is gekozen voor het vertrouwde beeld dat men 

doorgaans van een klassieke, chique sociëteit heeft: 
de sfeer van beslotenheid, decorum, clubfauteuils 
en een welvoorziene bar. Het geheel maakt een 

Hopper-achtige indruk. De ingang is niet verplaatst, 
maar is gekoppeld aan een dichte binnentrap naar 

de toiletgroep. De bar staat dominant in het midden 
en de materialisatie is het natuurlijke resultaat van 

het gekozen uitgangspunt: kristalluchters, 
natuursteen, velours, Perzische tapijten en 
Thonetstoelen.  

De keuze voor een traditionele vormgeving vond de 
jury op zichzelf zeker een te respecteren keuze. 

Maar deze ‘repro-architectuur’ is in dit geval toch 
minder gepast, omdat déze sociëteit een directe 
band heeft met het actuele maatschappelijke en 

politieke leven. De relatie met het perscentrum is in 
het ontwerp geheel afwezig. 
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Motto: Telescoop 

Ontwerper: Gerrit Schilder 
Een inzending met een duidelijke, formele indeling 
waardoor de organisatie en de routing zeer 

overzichtelijk is. De ruimte wordt vernauwd naar 
achteren doordat de vloer trapsgewijs wordt 

verhoogd en het plafond tegelijkertijd verlaagd. Zo 
ontstaat er een duidelijk te onderscheiden lounge-
gedeelte aan de voorkant, vervolgens de bar en 

uiteindelijk het meest intiem, of het minst ruim, het 
restaurant. Er is een nieuwe ingang in het midden 

gecreëerd en de nieuwe trap naar de wc’s bevindt 
zich achterin de ruimte. De materialisatie is vrij 

traditioneel met tapijt in de lounge, parket in het 
bargedeelte en het restaurant, verder is er 
gebruikgemaakt van donkere houtsoorten, leer en 

terracotta potten. 
De jury had waardering voor de overzichtelijkheid 

van de gekozen oplossingen, maar het geheel maakt 
toch een wat formele, strenge indruk, ondanks de 
warme uitstraling van (vooral) de lounge. De 

gevraagde flexibiliteit in het gebruik is niet 
eenvoudig te realiseren door de dwingende 

driedeling. Bovendien zijn enkele gevraagde ele-
menten (leestafel, vleugel, kranten- en tijdschriften-
bak) niet in het ontwerp opgenomen. 
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Motto: Vers geperst 

Ontwerper: Andreas van Hamond 
De huidige indeling van de sociëteit naar functie is 
ongeveer hetzelfde gebleven. Maar de ruimte is 

opgeschoond en heeft een aanzienlijke facelift 
ondergaan: de vloeren zijn van hout en 

natuursteen, de wanden krijgen zachte tinten en 
aan het plafond is de luchtbehandelingsinstallatie in 
het zicht gekomen, doordat het bestaande 

(verlaagde) plafond verwijderd is. Er is een nieuwe 
entree gecreëerd in het midden met een glazen 

doos in de ruimte. Verder zijn er openingen 
gemaakt in de dragende muur tussen de gang naar 

de zalen en de sociëteit. Het restaurantgedeelte is 
verhoogd en de bar staat vrij in het midden. 
Opvallend is het grote raam dat aangebracht is in de 

muur tussen de hoofdingang van Nieuwspoort en de 
sociëteit. Door dit raam is goed te zien wie er komt 

en gaat. 
De ruime doorbreking van de muur aan de voorkant 
vond de jury op zichzelf een goed idee, maar de 

uitwerking is onvoldoende. Nu is het meer een groot 
gat dat wellicht als onaangenaam zal worden 

ervaren. De ruimtelijke opzet van het plan is 
degelijk, maar voegt toch niet erg veel toe aan de 
bestaande situatie. 
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Motto: Diversiteit in gelaagdheid 
Ontwerpers: Roger Teunisse, Martijn Sorée 

Bij deze inzending wordt de bar verplaatst naar de 
serre, wordt het contact gelegd tussen het 
restaurant en de keuken door middel van openingen 

in de achtermuur en biedt de brugachtige entresol 
(lounge en/of restaurant) tevens toegang tot de 

toiletten. In dit functioneel goed doordachte plan 
wordt de intimiteit verhoogd door een lange bank 
met de rug tegen de voorgevel te plaatsen en door 

verlichtingsaccenten aan te brengen. De ingang is 
naar het midden verschoven en is aanzienlijk 

royaler van opzet. 
In de serre zijn de twee wanden bestemd voor 

projectie en actualiteiten, er is een gelaagde 
expositiewand en de leestafel heeft geïntegreerde 
monitoren en aansluiting voor internet.  

De vloer is van licht hout, de wanden zijn gestuct en 
de entresol is afgewerkt met warme materialen. 

De jury is te spreken over deze volwaardige 
inzending maar kon door de beperkte uitwerking 
geen goed beeld krijgen van de uiteindelijke sfeer, 

die meer neigt naar een perscentrum dan naar een 
sociëteit. De voorruimte is het meest interessant, 

het restaurantgedeelte is duidelijk minder van 
kwaliteit. 
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Motto: Hollands meesterstuk 

Inzender: De onderneming in Architectuur 
Ontwerper: Marco Groenen 
In deze inzending wordt getracht de sociëteit de 

allure te geven van een ‘rijk gemeubileerde 
woonkamer’, waarbij de historie van het gebouw als 

inspiratiebron wordt genomen. Hout (inlands larix) 
wordt gebruikt voor zowel de lambriseringen als 
voor de speciaal ontworpen meubels. Het plafond 

verwijst naar de Hollandse luchten. De sfeer is nogal 
streng, en doet denken aan ‘Berlagiaanse’ interieurs 

aan het begin van deze eeuw. 
De indeling is grosso modo dezelfde gebleven, de 

entree wordt gevormd door mooie, brede 
draaideuren op twee plaatsen. 
De jury heeft waardering voor de ‘doorvoelde’ 

inrichting, waaruit vakmanschap spreekt. Het 
resultaat wordt echter nogal formalistisch gevonden 

en leunt te eenvoudig op het verleden. 
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3.2.3  Overige inzendingen 
 

1.  MM 4538     
2.  MMDC 
 

3. Met je voeten in de klei en een onbevangen geest 
4.  XIXI 

 
5.  Het geheel van delen 
6.  Balans 

7.  Zicht op de democratie 
8.  Blikvanger 

9.  Als de zee 
10. Sociëteit XXXIX 

11. Eten, drinken, praten, lezen  
 
12. Newsp.  

13. X 
 

14. IHS 
15. Een oase van rust 
16. Verdieping 

17. E 18 
18. Horen, Zien en vooral niet Zwijgen 

 
19. Wie wat waar 
20. Soc.p.np.nl 

21. 1 2 3 4 
22. Lords & Ladies 

23. MMP1 
 
 

 

 
 

Marc Tilli 
Peer Bod, Marijke Minderman; ZOO meubel en 
interieurarchitectuur 

Mariëtta Hoogland 
Monique Vromans, Ellen Wagenvoort, Harm 

Hasenaar, Robert Windrich 
Mirjam Lie-Wullings; RoTZ ruimte om te zijn 
Marianne Wind; Alynia Architecten Afferden b.v. 

Cindy Mirande; Cindy Mirande Vormgeving 
Remko Spaan 

Nicole van Zanten; Architectenbureau van Leeuwen 
Nicolien Hofman; Cobra Projecten b.v. 

Edo van Wijngaarden, Marielle van Kuijk; EM 
Ruimtelijk Ontwerp 
Roy de Scheemaker  

Yolanda Savelkouls; Savelkouls & van der Kuylen 
interieurarchitecten 

Inez Boon 
Petra Niestadt; Ontwerpbureau Petra Niestadt 
Lilian Bos 

Rik Sybesma, Bram van der Meij 
Suzanne Schrage; Associatie van Ingenieurs- en 

Architecten Bureau op ten Noort-Blijdenstein b.v. 
M.J.L. Knoben; Axis 
Jelle Hekstra; Strand - Nl 

Just Haasnoot 
Edith Mulder 

C.W. Poort 
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Colofon  
 

Opdrachtgever en uitschrijver van de Ideeënprijs-
vraag Sociëteit Nieuwspoort was Stichting 

Nieuwspoort in Den Haag. 
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