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Inleiding 
 

De stichting Nieuwspoort schrijft een open ideeënprijsvraag uit voor interieurarchitecten 

jonger dan 40 jaar (geboren op of na 1 januari 1960) voor de vernieuwing van de inrichting 

van de sociëteit. De sociëteit vormt een onderdeel van het gelijknamige Internationaal 

Perscentrum. 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, onder voorzitterschap van Tweede-Kamerlid Adri Duivesteijn, peilt middels een 

enquête welke gedachten er bij de leden leven over de inrichting van hun sociëteit. De 

voornaamste conclusies zullen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers van de 

prijsvraag. 

 

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 om de sociëteit een nieuw gezicht te 

geven. 

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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Locatie en opgave 
 

De sociëteit is gevestigd in het gebouw van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, 

Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag. 

Het pand 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’. Zie voor de plattegrond van de totale 

begane grondverdieping: tekeningen 1 en 3.  

De ruimte waar de prijsvraag betrekking op heeft staat in deze plattegronden aangegeven, 

benevens op tekening 2, inclusief de lengte, breedte en hoogtematen. De toiletten bevinden 

zich op de eerste verdieping, en zijn bereikbaar via de gang langs de sociëteitsruimte.  

De opgave van de prijsvraag is het leveren van (ontwerp)ideeën – wat betreft vorm en 

functie - voor de herinrichting van de sociëteit, uitgaande van de randvoorwaarden, indicaties 

en eisen die in dit wedstrijdprogramma zijn vermeld. 

 

Randvoorwaarden 
 

Aangezien het om een ideeënprijsvraag gaat, worden – behoudens de verplichte elementen 

in het programma van eisen – in dit programma geen strikte ruimtelijke, financiële of 

juridische randvoorwaarden gesteld. 

De voorwaarde die wél gesteld wordt is dat de sociëteit zich binnen de drie muren en 

voorgevel van de huidige situering moet blijven bevinden, met de toiletten als de enige buiten 

deze ruimte geplaatste voorziening. Bovendien moeten de vier originele kolommen uit 1913 

behouden blijven. De vierkante centrale kolom bij de huidige bar heeft vanzelfsprekend een 

steunfunctie, en mag niet worden vervangen. (Zie arceringen tekening 2.) 

 

Indicaties 
 

Gebruik 
 

De primaire functie van de nieuwe sociëteit is horeca. In principe is de ruimte verdeeld in drie 

onderdelen; lounge, restaurant en bar. Elk onderdeel beslaat ongeveer 1/3 deel van de 

ruimte. De lounge wordt overdag gebruikt voor kleine besprekingen en vergaderingen, maar 

‘s avonds dient hij als overloop van het restaurant. De bar wordt overdag eigenlijk niet 

gebruikt, maar is ‘s avonds het hart van de sociëteit. Het restaurant wordt zowel ‘s middags 

als ‘s avonds druk bezocht en dient te voldoen aan alle eisen die aan een restaurant gesteld 
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mogen worden. Er moet genoeg ruimte zijn om van enkele kleine tafels snel grotere te 

maken.  

Door de dag heen verschilt het aantal gebruikers van de sociëteitsruimte sterk. Toch moet de 

ruimte op elk moment functioneel te gebruiken zijn. Ook al is het rustig, men moet niet de 

indruk krijgen dat men verloren in de ruimte zit. De indeling van de ruimte zou een soort 

harmonica-werking mogelijk moeten maken. 

De bar moet dusdanig intiem zijn dat 10 mensen hier prettig kunnen zitten, maar dat ook 100 

mensen zich tegelijkertijd in deze ruimte moeten kunnen bevinden. Er moet dus een directe 

relatie zijn tussen de lounge en de bar. Vooral ‘s avonds, na het diner, komt de huidige 

ruimte als te groot over. 

De bar moet zo ingericht worden dat het personeel er optimaal kan werken. De sociëteit als 

geheel moet dusdanig functioneel zijn dat er ook ruimte kan worden vrijgemaakt voor een 

dansvloer, buffetten e.d., zodat er feestavonden kunnen worden gehouden. 

 

Ruimtelijke sfeer  
 

Bij het ontwerpen van de nieuwe sociëteit mag er van worden uitgegaan dat slechts de vier 

muren blijven staan. De nieuwe indeling mag geheel afwijken van de oude. Een belangrijk 

uitgangspunt is de sfeer. Het moet een ‘besloten’ open ruimte zijn. Bezoekers van de 

sociëteit willen alles zien wat er gebeurt, maar willen toch het gevoel hebben dat ze beschut 

zitten. Het onderverdelen in kleine ruimtes verdient geen aanbeveling. Vooral ‘s avonds na 

het diner, als de primaire functie overgaat van restaurant naar bar, wordt de huidige 

barruimte als te groot ervaren. Omdat de bar midden in de sociëteit staat ontstaat er geen 

intieme ruimte. In de nieuwe indeling moet er door bijvoorbeeld verlichting een besloten sfeer 

worden gecreëerd. De nieuwe ruimte moet makkelijk toegankelijk zijn, maar gezien het 

besloten karakter, moet men niet ‘met de deur in huis vallen’.  

De samenvatting van de enquête onder de gebruikers kan eveneens als een ruimtelijke 

indicatie worden opgevat. 
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Programma van eisen  
 

Verplichte elementen 
  
- De huidige situering van de sociëteit (zie tekeningen 1 en 3) blijft onveranderd. 

- Omdat de computerruimte onder de lange zijde van de sociëteit – tegenover de ingang – 

ligt, mag de bar (i.v.m. natte groepen) niet aan deze kant geplaatst worden. 

-    De vloer mag niet doorsneden worden met leidingen. 

- De technische installaties moeten gescheiden van die van de Tweede Kamer       

aangebracht worden. De luchtverversing moet optimaal zijn. 

- Voor zover mogelijk, moet bij de indeling van het restaurant rekening gehouden worden 

met roken/niet roken. 

- De keuken blijft gehandhaafd op dezelfde plaats, evenals de (vaste) toegangsdeur van 

de keuken naar de sociëteitsruimte. Rekening dient te worden gehouden met een ideale 

routing vanuit de keuken naar het restaurant. Afstand is hierbij minder      belangrijk. 

- Het aantal zitplaatsen van het restaurant moet verhoogd worden van 55 naar 70.  

- De lounge moet ongeveer 30 zitplaatsen hebben. 

- De wanden moeten gebruikt kunnen worden voor exposities. 

- De huidige toiletgroep op de eerste verdieping blijft gehandhaafd. 

- De gangbare regels van brandveiligheid, de ARBO en HACCP voor de horeca zijn van 

toepassing. 

- In de lounge moet een televisietoestel staan dat goed bekeken kan worden, maar niet té 

storend werkt. 

- De positie van de bar moet dusdanig zijn dat het bedienend personeel een goed 

overzicht heeft over lounge en restaurant, en de afstand tot de keuken minimaal is. 

Tussen de keuken en het restaurant moet een zogeheten ‘office’ gesitueerd worden, voor 

opslag van bestek, borden, tafelkleden, wijn e.d. In het restaurant moet ruimte zijn voor 

de kassa en mise-en-place. 

- De bar moet zo ingericht worden dat er efficiënt kan worden gewerkt. Onder de bar moet 

ruimte zijn voor koelbuffetten, flessennesten en opbergruimten. 

- Er moet plaats zijn voor een vleugel en een vrij centraal geplaatste leestafel voor ca. 12 

personen, met opbergruimte voor kranten en tijdschriften. 

- De vloer moet bestand zijn tegen intensief gebruik. 

 

Niet verplichte elementen 
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- De entreedeur en entreehal van de sociëteitsruimte hoeven niet gehandhaafd te blijven 

op de huidige plaats. 

- De muur tussen de sociëteit en de gang kan eventueel doorbroken worden voor ramen 

etc. 

- Op de eerste verdieping bevinden zich de toiletten (ongeveer recht boven de garderobe 

voor de zalen op de begane grond). Momenteel moeten bezoekers eerst de sociëteit 

verlaten om via de gang, een trap, en weer een gang de toiletten te kunnen bereiken. 

Een directe bereikbaarheid door middel van een nieuwe trap, direct vanuit de sociëteit, 

valt te prefereren. 

- Het creëren van (nieuwe) hoogteverschillen van de vloer is toegestaan. 

- De huidige verlaagde plafonds hoeven niet gehandhaafd te blijven; ze mogen ook 

worden aangepast. 
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De wedstrijdregels 
 

Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam ‘Ideeënprijsvraag Sociëteit Nieuwspoort' en 

wordt uitgeschreven door de Stichting Nieuwspoort. 

Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op: 

Mieketrien Kemps, tel. 020-5304000. 

 

De prijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag. 

De doelstelling van deze prijsvraag is het genereren van ontwerpideeën voor een andere 

inrichting van sociëteit Nieuwspoort.  

Deelnemers van de prijsvraag zijn interieurarchitecten onder de 40 jaar (geboren op of na 1 

januari 1960) die ten tijde van de uitschrijving van de prijsvraag ingeschreven staan bij de 

Stichting Bureau Architectenregister. 

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. 

 

Inzendingen 
 

De inzendingen moeten bestaan uit drie verticale 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.  

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. 

De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 

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

‘naambrief’ en binnenin:  
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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 het Bureau Architectenregister  

- een adresbrief, een gesloten envelop met buitenop 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.  

 

De panelen 

 

Paneel 1 

Dit paneel toont de ontworpen indeling van de sociëteit naar maat en schaal. In ieder geval 

moet een plattegrond geleverd worden (schaal 1:50) en een dwars- en lengtedoorsnede (schaal 

1:100). Verder tekeningen naar eigen voorkeur die inzicht geven in het gebruik, de maatvoering 

en het materiaalgebruik. 

 

Paneel 2 

Dit paneel toont de ruimtelijke indruk van het ontwerp. Hier kan van perspectieven, isometriën  

e.d. gebruik gemaakt worden. 

 

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. 

 

Op alle tekeningen moet – zo mogelijk - de schaal duidelijk zijn aangegegeven. 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 en de eventuele benaming van het project worden 

vermeld. De zwart-wit brochure dient als toelichting op het ontwerp. 

In maximaal 1500 woorden moeten de uitgangspunten van het ontwerp, het resultaat, de 

materiaalkeuze, eventueel kritische kanttekeningen, ervaringen tijdens het ontwerpproces, 
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aanbevelingen e.d. beschreven worden. Illustrerende zwart-wit tekeningen bij de tekst zijn 

geoorloofd.  

 

Tijdschema van de prijsvraag 
 

De prijsvraag is uitgeschreven op 9 december 1999. Aanmelding moet geschieden vóór 17 

januari 2000 door overschrijving van fl. 75,- naar postbankrekening 4922904 t.n.v. 

Architectuur Lokaal, onder vermelding van ‘Nieuwspoort’ en naam en adres van de inzender. 

 

De inzendingstermijn sluit op 17 maart 2000 om 17.00 uur.  

 

Inzendingsadres: 

Architectuur Lokaal 

t.n.v. Mieketrien Kemps 

Tussen de Bogen 18 

1013 JB Amsterdam 

 

Tussentijdse informatie    
 

Schriftelijke vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen worden ingediend 

voor 1 februari 2000 op bovenstaand adres. Na de vragenronde worden alle gestelde vragen 

met de daarbij behorende antwoorden en relevante informatie – 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 15 februari 2000.  

Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 

 

Jury 
 

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

- Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer, voorzitter van de jury 

- Paul Nouwen, voormalig hoofddirecteur ANWB, adviseur bedrijfsleven 

- Wytze Patijn, rijksbouwmeester 

- Maarten van Severen, interieurarchitect 

- Kees Spanjers, interieurarchitect, voorzitter BNI 
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- Max van Weezel, journalist Vrij Nederland 

 

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 voor de opgave 

- de verbeeldingskracht en de inzichtelijkheid van het ontwerp 

- het aangeven van de ruimtelijke sfeer die past bij een sociëteit anno 2000 

- het bieden van een geschikte ontmoetingsplek voor de politiek, de pers en 

maatschappelijke vertegenwoordigers 

- het bieden van een oplossing voor het sterk verschillend gebruik tijdens openingstijd 

 

Beoordelingsprocedure 
 

De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:  

a) toetsingsfase:  

 

Na het inleveren van de inzendingen worden deze in de weken 12 en 13 van het jaar 2000 

getoetst door de secretaris, gehoord de jury. 

De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals die genoemd zijn in dit 

wedstrijdprogramma. Tevens worden de inzendingen getoetst aan de wedstrijdregels zoals 

genoemd in dit wedstrijdprogramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, 

worden niet in de beoordeling betrokken. De beslissing hierover wordt genomen door de jury.  

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. 

b) beoordelingsfase: 

 

In de weken 15 t/m 18 vindt de beoordeling plaats.  



 

 

 

Ideeënprijsvraag Sociëteit Nieuwspoort  december 1999 

De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, 

randvoorwaarden en programma van eisen, en analyseert de inzendingen op de 

afzonderlijke beoordelingscriteria.  

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

bekroning in aanmerking komen, en geeft een rangorde aan: een 1e, 2e, 3e prijs en eventueel 

één eervolle vermelding. De jury kan, wanneer de kwaliteit van de inzendingen daartoe 

aanleiding geeft, meer dan één eerste prijswinnaar aanwijzen.  

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

onderwerpen. Het is echter het recht van de uitschrijver – indien tot daadwerkelijke 

herinrichting van de sociëteit besloten wordt – een eigen voorkeur uit te spreken bij de 

uiteindelijke opdrachtverlening.   

Na de definitieve uitspraak van de jury kunnen de naambrieven worden geopend. De 

openbaarmaking geschiedt echter gelijk met het uitbrengen van het juryrapport eind mei 

2000. 

De jury kan ook besluiten de drie of vier bekroonde inzenders te nomineren, en deze 

nominaties na de finale beoordeling, maar vóór de prijsuitreiking wereldkundig te maken.  

 

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.  

 

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 jury zal het prijzenbedrag naar eigen inzicht verdelen over de bekroonde inzendingen, die 

zullen bestaan uit een 1e, 2e en een 3e prijs. 

De jury kan bovendien één inzending met een eervolle vermelding onderscheiden.    
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Vervolg op de prijsvraag  
 

Het is de intentie van de uitschrijver één van de ontwerpen als basis te laten fungeren voor 

de verbouwing die vooralsnog voor de zomer van 2001 gepland staat. 

 

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 een eventuele 

publicatie, waarover nog geen beslissing is genomen. 

 

Auteursrechten    
 

De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  

 

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 kunnen de inzendingen ten kantore van de uitschrijver worden 

opgehaald. 

Dit met uitzondering van de ingezonden bescheiden van het voor uitvoering aangewezen 

ontwerp, die het eigendom van de opdrachtgever worden. Mocht de beslissing tot uitvoering 
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pas na de eerder genoemde periode van 25 weken vallen, dan is de inzender gehouden zijn 

inzending alsnog aan de uitschrijver ter beschikking te stellen.  

 

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. 

 


