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Wedstrijdprogramma 

Ideeënprijsvraag DROOMHUIZEN 

 

 

Inleiding 

Op dit moment doet het merkwaardige fenomeen zich voor dat in deze tijd van grote sociaal-

economische bloei de ontwikkeling van de kwaliteit van het overgrote deel van de 

Nederlandse woningbouw stagneert. De minimumvereisten van het Bouwbesluit blijken door 

veel marktpartijen tot norm te zijn verheven. De woningmarkt wordt voornamelijk bepaald 

door het aanbod, niet door de vraag. 

Terwijl de culturele diversiteit steeds meer wordt gezien als een groot goed en de 

toenemende individualisering van de samenleving als een vaststaand feit, is het 

woningenaanbod nog grotendeels het resultaat van een planningsmethodiek zoals we die al 

decennia kennen. De vrijheid van vorm en materiaalgebruik mag dan de afgelopen jaren zijn 

toegenomen, de plattegronden, de typologie, de directe omgeving van de woning en het 

ruimtegebruik blijven meestal binnen de strikte kaders van de reeds lang gebaande paden. 

Het woonkwalitatieve surplus en het eigen karakter van een woning zijn in het algemeen 

matig ontwikkeld. 

Architect Willem Jan Neutelings karakteriseerde de huidige stand van zaken in het tijdschrift 

Archis (10-1999) als volgt: ‘De bordkartonnen flats van de vorige bouwwoede verdwijnen in 

de containers van nu. Waarna ze tot nieuwe bordkartonnen huisjes gerecycled worden. Met 

nóg smallere beukmaten en een nóg lagere plafondhoogte dan dertig jaar geleden. Wat nu 

gebouwd wordt is zo middelmatig dat je bijna zeker weet dat het over dertig jaar weer in een 

container ligt. Als het bouwkundig niet slecht is, dan wel typologisch.’ 

Door het stimuleren van het individueel/particulier opdrachtgeverschap wil de rijksoverheid 

niet alleen de zeggenschap van de eigenaar/bewoner over zijn directe woonomgeving 

bevorderen, maar ook een impuls geven aan de innovatie en het onderzoek van het 

woningontwerp. Door het uitschrijven van een ideeënprijsvraag voor jonge, beginnende 

architecten wil de Kunstcommissie van Nieuwspoort hieraan een bijdrage leveren. 

 

Het perspectief voor deze (nieuwe) opgave is zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin 

fascinerend. Nadat de Rijksoverheid met de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ de 

marktpartijen, vooral de projectontwikkelaars, een grotere rol gaven in de woningbouw, werd 
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met de onlangs uitgebrachte nota ‘Mensen, wensen, wonen’ (Wonen in de 21ste eeuw) de 

burger een steviger positie toegedicht. De totale nieuw- en herbouwopgave tot 2010 wordt 

geschat op 900.000 woningen, inclusief de vervangende nieuwbouw. Het streven is ca. 

200.000 woningen door individueel/particulier opdrachtgeverschap tot stand te brengen. Dus 

geen projectmatige seriebouw voor de anonieme markt, maar meer uniciteit en een directe 

invloed van de eigenaar/bewoners op de aard van de woning, de indeling, de afwerking en 

de grootte. Mocht dit streven succesvol blijken te zijn dan zou zonder aarzeling over een 

‘trendbreuk’ in de geschiedenis van de Nederlandse woningbouw gesproken kunnen worden.  

Dat hier architectonisch ook een interessante opgave ligt werd geconstateerd in de nota 

Ontwerpen aan Nederland, die door het kabinet in oktober 2000 werd uitgebracht. Er is een 

zogeheten Groot Project van gemaakt onder de titel: Een Eigen Huis.   

 

De openbare ideeënprijsvraag is bedoeld voor architecten onder de 36 jaar (geboren op of 

na 1 januari 1966) die ingeschreven zijn bij de Stichting Bureau Architectenregister (SBA) te 

Den Haag. 

De inzendingen - of een selectie van de inzendingen bij een zeer grote respons - zullen in 

Nieuwspoort worden tentoongesteld. Daarnaast zal er een publicatie worden samengesteld 

met de beste plannen. De publicatie kan als handreiking dienen voor potentiële 

opdrachtgevers bij de keuze van een architect en het gewenste woningtype. 

Verder zal de prijsvraag de basis vormen van een discussie in Nieuwspoort over de 

ontwikkeling van de woonwensen in Nederland, de betekenis van het eigen 

opdrachtgeverschap en de (nieuwe) rol die daarbij voor de architect is weggelegd.   

De winnaars van de prijsvraag (1e, 2e en 3e prijs) worden gehonoreerd met een geldbedrag 

van totaal 10.000 gulden. 

 

In het onderstaande wedstrijdprogramma zijn de vraagstelling en alle regels die gelden 

tijdens deze prijsvraag gespecificeerd. Dit wedstrijdprogramma is bindend voor de 

uitschrijver en de juryleden. De deelnemers geven door inzending aan, dit 

wedstrijdprogramma te onderschrijven.  

Dit wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een 

prijsvraag, zoals beschreven in Kompas en genoemd in het Convenant Wedstrijden op het 

gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. 
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1. Opdrachtomschrijving 

 

Locatie en opgave 

De locatie is in principe onbepaald. Wel wordt aangegeven dat de kavel ter grootte van 500 

m2 deel uitmaakt van een woonwijk of –buurt met zogenoemde ‘lichte’ stedenbouw (ca. 20 

woningen/HA). 

De opgave van de prijsvraag is het leveren van (ontwerp)ideeën voor een kwalitatief 

hoogwaardig, vrijstaand woonhuis op een vrije kavel op basis van de randvoorwaarden, 

indicaties en eisen die in dit wedstrijdprogramma zijn vermeld. De inrichting van het 

onbebouwde deel van de kavel maakt deel uit van het ontwerp.  

Randvoorwaarden 

Aangezien het om een ideeënprijsvraag gaat zijn er – behoudens de verplichte elementen in 

het programma van eisen – geen strikte randvoorwaarden aangegeven.  

 

Indicaties 

De volgende indicaties gelden als richtinggevend kader. 

Het is vanzelfsprekend aan de architecten om de ontwerpen van een eigen karaktervolle 

expressie te voorzien. Daarin kan de eigen architectonische opvatting tot uitdrukking worden 

gebracht, maar ook kan worden aangesloten bij een kenmerkende (rand)stedelijke 

uitstraling, of bij een meer ruraal of specifiek regiogebonden vormentaal. De keuze van het 

materiaalgebruik en de constructiewijze zijn volledig vrij. 

Het vrijstaande huis heeft een woonbestemming. Maar omdat ‘werken aan huis’ inmiddels 

een veel voorkomend aspect is van de veranderde woon- en leefstijl van veel mensen, kan 

er in het ontwerp ruimte worden opgenomen voor telewerken, een praktijkruimte, een 

kantoortje etc.   

Het ontwerpen van de tuin maakt zoals gezegd deel uit van de opgave. Deze tuin kan dus 

bijdragen aan de totale architectonische expressie. Tuinvoorzieningen als priëlen zijn 

toegestaan.  

Het woonmilieu waarin de kavel is gesitueerd kan worden getypeerd met de trefwoorden: 

duurzaam, eigentijds, karaktervol, kleurrijk. Alhoewel het merendeel van de bewoners van de 

fictieve wijk tot de midden-inkomensgroep van rond de 45 jaar behoort, is er toch een 

redelijke mate van differentatie aanwezig, zowel qua inkomen, leeftijdscategorie en 

gezinssamenstelling. 
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De belendende percelen zijn wat betreft functie en vorm vergelijkbaar met de 

prijsvraagkavel. 

 

Programma van eisen  

Verplichte elementen 

- Het woonhuis moet goed bewoonbaar zijn voor minimaal vier personen. Het huis moet in 

ieder geval een woonkamer, drie afsluitbare slaapkamers, een keuken, een badkamer en 

een toilet bevatten. Mogelijke andere ruimtes zijn facultatief, evenals balkons, 

dakterrassen etc. 

- Flexibiliteit in de woningindeling moet worden nagestreefd. 

- Er moet ruimte worden gecreëerd voor de stalling van één auto. De garage kan in het 

woonhuis worden geïntegreerd (inpandige drive-in) of anderszins in zijn situering en 

vormgeving op het woonhuis worden betrokken. Losse carports zijn niet toegestaan. 

- Het ontwerp moet voldoen aan het Bouwbesluit. 

      Principiële afwijkingen zijn mogelijk, mits beargumenteerd. 

- Maximaal één bouwlaag mag worden verzonken onder het maaiveld. 

- De belangrijkste ruimtelijke maten zijn: 

      kavelmaat: 20 x 25 meter (situering t.o.v. de openbare (toegangs)weg naar keuze) 

maximaal bebouwingsoppervlak: 140 m2 

maximaal bruto bouwvolume: 700 m3 (inclusief garage voor één auto) 

maximaal bouwhoogte t.o.v. het maaiveld: 12 meter 

- De gangbare regels betreffende de erfscheiding en ontsluiting naar de openbare weg 

(bouwbesluit) moeten worden aangehouden. 

- Het maximale richtbedrag voor de directe bouwkosten (de posten: grondwerk/fundering 

(op staal), gevel, dak, binnenwanden, vloer,  trappen, installatie, vaste inrichting, 

terrein/tuin) en de uitvoering van het tuinontwerp is  fl. 450.000,- excl. BTW . De 

bijkomende kosten, zoals het architectenhonorarium, de kosten van de constructeur, 

dagelijks toezicht, aansluitkosten, eventueel bodemonderzoek e.d., alsmede de aankoop 

van de kavel vallen hier dus buiten.  

 

Niet verplichte elementen 

- Het nationaal pakket duurzaam bouwen (www.dubo-centrum.nl) kan bij het ontwerpen 

betrokken worden. 

- Het tuinontwerp kan worden gecompleteerd met relatief kleine voorzieningen als een 

wintertuin, een serre, een tuinhuisje, pergola’s, een dierenhok, een prieel, mits dit binnen 

het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. 

http://www.du-bo.nl/
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2. Wedstrijdregels 

 

Namen en adressen 

Deze openbare prijsvraag wordt aangeduid met de naam ‘Ideeënprijsvraag DROOMHUIZEN’ 

en wordt uitgeschreven door de Kunstcommissie Stichting Internationaal Perscentrum 

Nieuwspoort, vertegenwoordigd door Patrick E. Spijkerman. 

Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op: Jolie Kalmijn, Architectuur Lokaal, e-

mail: jolie.kalmijn@arch-lokaal.nl 

 

Doelstellingen 

De doelstelling van deze prijsvraag is een bijdrage te leveren aan het zoeken naar nieuwe 

ontwerpconcepten voor kwalitatief hoogwaardige vrijstaande woonhuizen, die voor 

individuele opdrachtgevers een aantrekkelijke alternatief vormen voor de standaard 

cataloguswoningen die momenteel op de markt zijn.  

In het verlengde hiervan wil de prijsvraag meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die 

eigenbouw biedt voor eigenaar/bewoners, c.q. potentiële particuliere opdrachtgevers.   

De tweede doelstelling is het creëren van ontwerpopdrachten voor jonge, talentvolle 

architecten.    

 

Deelnemers 

Deelnemers van de prijsvraag (de inzenders) staan ingeschreven bij de Stichting Bureau 

Architectenregister te Den Haag en zijn jonger dan 36 jaar (geboren op of na 1 januari 1966). 

Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun eventuele bureaus, evenals degenen die 

op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de prijsvraag. 

Bij het ontwerpen van het onbebouwde deel van de kavel kan een samenwerkingsverband 

worden aangegaan met een tuin- of landschapsarchitect naar eigen keuze. De architect is 

echter de hoofdverantwoordelijke voor de inzending, en geldt dan ook als ‘de inzender’.  

Inzendingen 

De inzendingen moeten bestaan uit drie horizontale panelen A-1 formaat, en een 

bijbehorende brochure van A-4 formaat.  

De panelen moeten worden genummerd van 1 tot en met 3. De panelen zijn licht van 

gewicht en (relatief) stijf van structuur. Ze moeten op de vier hoeken zijn voorzien van 

gaatjes om ze op te kunnen hangen.  

mailto:jolie.kalmijn@arch-lokaal.nl
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Er mogen niet meerdere varianten onder één motto worden ingediend. Materiaal dat niet is 

gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.   

De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder 

motto, bestaande uit Latijnse lettervormen of Arabische dan wel Romeinse cijfers. Het motto 

moet voorkomen op alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan.   

Onder de naam van de hoofdverantwoordelijke voor het ontwerp kan maximaal één 

inzending onder één motto worden ingezonden. Op geen der stukken van de inzending of de 

verpakking mag het handschrift van de ontwerper voorkomen, noch enig teken of lakstempel 

of iets dergelijks, waaruit de herkomst van het ontwerp zou kunnen worden afgeleid. 

 

Kostenraming  

Onderdeel van de  inzending is een globale kostenraming van het ontwerp. In de bijlage is 

een eenvoudige handreiking opgenomen voor het invullen van deze kostenraming. De 

raming maakt onderdeel uit van de brochure.    

 

De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 

- een naambrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de vermelding       

‘naambrief’ en binnenin:  

a) naam, adres en geboortedatum van de inzender (in geval van een gezamenlijk 

ontwerp moet de hoofdverantwoordelijke worden genoemd); 

b) een verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de ontwerper;  

c) een vermelding van het registratienummer bij de Stichting Bureau 

Architectenregister. 

- een adresbrief, een gesloten envelop met buiten op het motto en de vermelding 

‘adresbrief’ en binnenin een correspondentieadres, niet zijnde het adres van de inzender. 

De adresbrief dient ertoe om zonodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder 

dat de anonimiteit wordt doorbroken.  

De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de (interne) uitspraak direct te openen. 

De namen van de inzenders worden bekend gemaakt op een door de jury vast te stellen 

datum, doorgaans samenvallend met de prijsuitreiking.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ideeënprijsvraag DROOMHUIZEN  010507 def 

7 

De panelen 

Paneel 1 

Dit paneel geeft de ruimtelijke indruk  weer van het ontworpen woonhuis (interieur en exterieur) 

en de inrichting van de kavel door middel van perspectieftekeningen, isometrieën  e.d.  

 

Paneel 2 

Dit paneel geeft  informatie over maat en schaal van het ontwerp door middel van 

plattegronden, doorsneden en eventuele details. Het paneel moet in ieder geval bevatten de 

plattegrond van de kavel/situering , van alle verdiepingen en gevels, en een lengte- en 

dwarsdoorsnede van het huis. De schaal voor deze tekeningen is uniform: 1:100. Daarnaast 

kunnen tekeningen naar eigen voorkeur worden opgenomen, die verder inzicht geven in het 

gebruik, de maatvoering en het materiaalgebruik.    

 

Paneel 3 

Dit paneel is een zogeheten ‘vrij paneel’. Het staat de deelnemers vrij naar eigen inzicht de 

ontwerpideeën te illustreren, reagerend op de ontwerpopdracht. Ook kunnen desgewenst 

tekeningen van paneel 2 in een andere schaal of uitvoering deel van dit paneel uitmaken. 

 

Op alle tekeningen moet – zo mogelijk - de schaal duidelijk zijn aangegeven. Het kleurgebruik is 

vrij. De deelnemers moeten rekening houden met de vereisten bij expositie van het materiaal en 

van grafische reproductie bij een eventuele publicatie.  

 

De brochure 

Op de omslag moet het gekozen motto worden vermeld. De brochure dient als toelichting op 

het ontwerp en bevat bovendien een globale kostenraming van de directe bouwkosten en de 

inrichting van het terrein (zie voorbeeld: achterin wedstrijdprogramma). 

In maximaal 750 woorden  moeten de uitgangspunten van het ontwerp, het resultaat, de 

materiaalkeuze, eventueel kritische kanttekeningen, ervaringen tijdens het ontwerpproces  

beschreven worden. Illustrerende tekeningen (zwart-wit en/of kleur) bij de tekst zijn geoorloofd.  

Tijdschema van de prijsvraag 

De prijsvraag wordt uitgeschreven op 18 april 2001. Aanmelding geschiedt door overmaking 

van fl. 125,- naar postbankrekening 5510706 t.n.v. Architectuur Lokaal, onder vermelding 

van ‘Droomhuizen’ en naam en adres van de inzender. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 

maandag 7 mei 2001 ontvangen te zijn door Architectuur Lokaal.  
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De voornaamste data: 

Start aanmelding:      donderdag 19 april 2001 

Sluiting aanmelding:      maandag 7 mei 2001 

Indienen vragen:      t/m 16 mei 2001 

Beantwoording vragen:     vóór 23 mei 2001 

Sluitingsdatum inzendingen:                  vrijdag 15 juni,16.00 uur 

Toetsing:       week 25  

Beoordeling:       week 25 en 26  

Bekendmaking genomineerden:    uiterlijk maandag 2 juli 

Vervaardigen maquettes door genomineerden:  tussen 2 juli en 10 september 

Uitspraak, juryrapport, prijsuitreiking                         12 sept. 2001 (vermoedelijk) 18.00 u.  

  

De inzending moet worden ingeleverd bij:  

Architectuur Lokaal 

Tussen de Bogen 18 

1013 JB Amsterdam 

 

Inlevertijd: 12.00-17.00 uur   (op de laatste dag: tot 16.00 uur!) 

 

Tussentijdse informatie    

Schriftelijke vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen worden ingediend tot 

en met 16 mei 2001 via e-mail adres jolie.kalmijn@arch-lokaal.nl, of per fax: 020-5304004. 

Na de vragenronde worden de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden en 

relevante informatie – indien die van principiële aard voor de prijsvraag worden geacht -  in 

één document op schrift gesteld en aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Dit 

document geldt vanaf dat moment als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en heeft 

dezelfde binding. Beantwoording van de vragen vindt plaats vóór  19 mei 2001.  

Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jolie.kalmijn@arch-lokaal.nl
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Jury 

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:  

 

Prof. ir. Carel Weeber, voorzitter, architect en architectuurdocent TU Delft 

Ir. Karen de Klerk, beleidsmedewerker Vereniging Eigen Huis  

Ir. Daan Bakker, architect, auteur van ‘Het kant-en-klaarhuis’ 

Ir. Harry Baaijen, plv. DG Rijksgebouwendienst, VROM  

Mr. Willem van Leeuwen, directeur Aedes 

Mr. Leo Kokhuis, directeur-generaal Volkshuisvesting ministerie VROM 

Ir. Astrid Sanson, Gideon Consult 

Ton Idsinga zal als onafhankelijk inhoudelijk secretaris zonder stemrecht optreden. 

Bij verhindering van één der leden van de jury wordt een reservelid opgeroepen met 

eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. De jury is onafhankelijk van de deelnemers en 

doet een autonome uitspraak. 

  

Beoordelingscriteria 

De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria. 

In willekeurige volgorde:  

- de uitwerking van de gegeven uitgangspunten van de prijsvraagopdracht 

- de zeggingskracht en de gebruikswaarde van het ontwerp 

- de vindingrijkheid bij het creëren van ontwerpoplossingen 

- de mate waarin het ontwerp in zijn – mogelijk latere - uitwerking geschikt is voor de 

beoogde doelgroep van individuele opdrachtgevers 

- het bijdragen aan een karakteristieke type-ontwikkeling van vrijstaande woonhuizen 

 

Beoordelingsprocedure 

De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:  

a) toetsingsfase:  

Na het inleveren van de inzendingen worden deze in week 25 getoetst door de secretaris, 

gehoord de jury. 

De inzendingen worden getoetst aan de wedstrijdregels zoals genoemd in dit wedstrijdpro-

gramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in de beoordeling 

betrokken. De beslissing hierover wordt genomen door de jury.  
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Tevens wordt getoetst op welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de indicaties 

en de niet-verplichte elementen van het programma van eisen. De resultaten hiervan worden 

ter beschikking gesteld aan de jury. Onder verantwoordelijkheid van de jury kan in de 

toetsingsfase een beroep worden gedaan op een technische commissie.  

b) beoordelingsfase: 

In de weken 25 en 26 vindt de beoordeling plaats.  

De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave en het 

programma van eisen, en analyseert de inzendingen op de afzonderlijke beoordelingscri-

teria.  

Vervolgens geeft de jury op basis van een integrale beoordeling aan welke inzendingen voor  

de 1e, 2e en 3e prijs in aanmerking komen. Deze prijswinnaars zijn – tot het moment van 

openbaarmaking – de genomineerden. De jury kan ook een eervolle vermelding toekennen. 

Ook heeft de jury het recht, eventueel afhankelijk van het aantal inzendingen, een selectie 

van de inzendingen maken voor de beoogde tentoonstelling en publicatie. 

Uitschrijver en deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de jury 

onderwerpen.  

 

Juryrapport 

Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en 

het verloop van de beoordeling en geeft aan in welke ronde de niet bekroonde ontwerpen 

zijn afgevallen.  

Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en 

eventuele aanbevelingen aan de uitschrijver. Het resultaat van de definitieve beoordeling 

wordt wereldkundig gemaakt bij de prijsuitreiking op (vermoedelijk) 12 september 2001. Bij 

deze gelegenheid wordt ook het juryrapport openbaar gemaakt. 

  

Prijzen 

Het totale prijzenbedrag bedraagt fl. 10.000,- exclusief de door de uitschrijver te vergoeden 

btw. De uitschrijver zal het totale prijzenbedrag uitbetalen, en wel uiterlijk twee maanden na 

de prijsuitreiking.  

De verdeling van het prijzenbedrag is: 1e prijs fl. 5000,-, 2e-prijs: fl. 3000,- en de 3e-prijs: fl. 

2000,- De jury kan, wanneer de kwaliteit van de inzendingen daartoe aanleiding geeft, meer 

dan één eerste prijswinnaar aanwijzen. De jury heeft dan het recht binnen het totaal 

beschikbare prijzengeld een eigen verdeling van het prijzengeld aan te geven.  
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Aan de eervolle vermelding is geen prijzengeld verbonden. 

Inzendingen die zijn toegelaten tot de beoordeling – of een selectie van inzendingen (zie 

hiervoor) -  kunnen worden opgenomen in een aparte publicatie. In het geval van publicatie 

zal in contact worden getreden met de desbetreffende inzenders. Deze inzenders worden 

met naam en toenaam in de publicatie vermeld. Ook de wijze waarop potentiële 

opdrachtgevers met de architecten in contact kunnen komen wordt aangegeven. 

De redactie is eindverantwoordelijk voor vorm en inhoud van de uitgave.  

 

Vervolg op de prijsvraag  

Na de definitieve (interne) juryuitspraak kunnen de naambrieven worden geopend en worden 

de namen van de genomineerden openbaar gemaakt. Aan de genomineerden wordt de 

opdracht verstrekt tot het vervaardigen van een maquette van het ingezonden voorstel. 

Hiervoor wordt een bedrag van f. 2.500,00 excl. btw ter beschikking gesteld voor elk van de 

te vervaardigen maquettes.  

Bovendien is het de intentie van de uitschrijver om na afloop van de wedstrijd een discussie 

te organiseren met onder meer bouwpartijen. Aan deze intentie kunnen geen rechten worden 

ontleend. De uitschrijver speelt, behalve door het verzorgen van de beoogde uitgave, geen 

actieve rol bij contacten die in vervolg op de wedstrijd of de discussie kunnen ontstaan 

tussen ontwerpers en bouwpartijen.  

 

Publiciteit, publicaties en tentoonstelling 

Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de contactpersoon van de uitschrijver, niet 

toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de 

inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is bekend 

gemaakt.  

De uitschrijver heeft de intentie de inzendingen – of een selectie van de inzendingen bij een 

zeer grote deelname – in Nieuwspoort tentoon te stellen. De inzendingen worden door de 

deelnemers beschikbaar gesteld voor deze tentoonstelling. Dit geldt ook voor de 

voorgenomen publicatie. Mocht er in vervolg op de Nieuwspoorttentoonstelling nog een 

zogeheten reizende tentoonstelling worden georganiseerd, dan zal contact worden 

opgenomen met (een deel van) de tentoongestelde inzendingen.  

Auteursrechten    

De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
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Gebruik, verzekering, eigendom en terugzending van de ingezonden bescheiden   

Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken betreffende de ontwerpen blijven tot 25 weken na 

de uiterste inzendingsdatum ter beschikking van de opdrachtgever.  

Gedurende deze termijn zijn de ingezonden bescheiden niet verzekerd. 

Gedurende de termijn dat de ingezonden bescheiden ter beschikking staan van de 

opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of 

te exposeren op de wijze zoals vermeld in dit wedstrijdprogramma, zonder daarvoor de 

ontwerper enige vergoeding schuldig te zijn. Voor afbeelding, publicatie of tentoonstelling op 

andere wijze, is toestemming van de ontwerper vereist. 

Na afloop van deze termijn moeten de inzendingen op nader aangegeven datum worden 

opgehaald bij Architectuur Lokaal.  

 

Geschillen 

Voorkomende geschillen - ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd - die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden mochten ontstaan naar 

aanleiding van de prijsvraag, worden beslecht bij arbitrage. 

Arbitrage geschiedt overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Arbitrage 

Instituut Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden voor de dag waarop de inzendingen 

moeten worden ingeleverd.  

 

Slot  

Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma. 

 

Den Haag, 19 april 2001 

 

 

 

Bijlage: Format voor globale indicatie directe bouwkosten.  
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Bijlage bij het wedstrijdprogramma Ideeënprijsvraag DROOMHUIZEN 2001 

 
 
Format voor globale indicatie directe bouwkosten 
 
 
Onderdeel van de inzending is een globale kostenraming van de uitvoering van het ontwerp. 
Deze bijlage is een handreiking voor de berekening van de kosten. De kostenraming telt mee 
in de beoordeling van de jury.  
 
De inzender dient de onderstaande kostenposten in te vullen om de jury zicht te bieden op 
het uitvoeringsniveau. 
 
Uitgangspunten zijn: 

 De woning wordt compleet geleverd, dus inclusief alle getekende separatiewanden, een 
keuken en sanitair.  

 De kavel is volledig ingericht, dus ook de buitenruimte.  

 Uitvoering is (als rekenkundige aanname) in 2002.  

 Voor de fundering wordt uitgegaan van bouwen op staal.  
 
 
 
 

elementen eventuele 
toelichting 

eenheid prijs / 
eenheid 

hoeveelheid totaal 

      

GRONDWERK/FUNDERING       

      

GEVEL      

       

DAK      

      

BINNENWANDEN      

      

VLOER      

      

TRAPPEN      

      

INSTALLATIES      

      

VASTE INRICHTING      

      

TERREIN/TUIN       

      

EVENTUELE EXTRA POST      

      

TOTAAL DIRECTE KOSTEN       

 


