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Inleiding 
Nieuwegein werkt aan een nieuwe binnenstad waar het prettig wonen, werken, winkelen en 
uitgaan is. Het moet een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud worden met onder andere 
een nieuw winkelgebied, een nieuw stadshuis en een nieuw theater in het hart van Nieuwegein 
Voor het ontwerp hiervan zijn verschillende architectenbureaus ingeschakeld, zoals DOK 
architecten en de Architekten Cie.  
De gemeente Nieuwegein hecht aan een hoog kwaliteitsniveau voor de nieuwe binnenstad, waarbij 
licht en lucht, overzichtelijkheid en menselijke schaal, sociale- en verkeersveiligheid en 
gebruiksgemak hoog in het vaandel staan. Daarbij past ook het stimuleren van fietsverkeer van en 
naar de binnenstad. 
Vanuit deze ambities investeert de gemeente de komende jaren in gratis bewaakte 
fietsenstallingen. Op de Ringstede, in een expeditiehof achter het winkelcentrum City Plaza, wordt 
de eerste gerealiseerd. De Ringstede ligt langs een hoofdfietsroute en vormt voor fietsers een 
belangrijke entree tot de binnenstad. Op dit moment parkeren de meeste bezoekers aan de 
binnenstad hun fiets in de tijdelijke fietsenstalling op de Ringstede. 
Met de bouw van een nieuwe fietsenstalling wil de gemeente een aantrekkelijke entree bieden tot 
de binnenstad die in sfeer en kwaliteit aansluit bij het vernieuwde stadshart. Om dat mogelijk te 
maken, moet een oplossing worden gevonden voor het gemengde gebruik van de Ringstede. 
Tussen de entree van het winkelcentrum en de nieuwe fietsenstalling ligt een bevoorradingsroute, 
o.a. voor de aangrenzende HEMA. Dat compliceert de opgave.  
Voor het ontwerp van de fietsenstalling op de Ringstede schreef de gemeente op 9 november 2009 
een openbare projectprijsvraag uit. De prijsvraag werd uitgeschreven onder architecten geboren op 
of na 9 november 1974, om jonge architecten een kans te bieden tot realisatie van hun voorstel. 
De gemeente is op zoek naar realistische en creatieve voorstellen voor een permanente stalling 
voor circa 400 fietsen en bromfietsen. Deze voorstellen zullen naar verwachting bijdragen aan de 
gedachtevorming over herinrichting van de Ringstede. De inzendingen werden beoordeeld door een 
onafhankelijke jury. De uitschrijver heeft de intentie het winnende ontwerp te realiseren. Aan de 
prijsvraag is een totaal prijzengeld verbonden van € 5.000 excl. BTW. 
 
Deelname en toetsing 
De inzendtermijn sloot op vrijdag 12 februari 2010. Er werden 43 inzendingen ingediend. Deze 
inzendingen zijn conform het wedstrijdprogramma getoetst aan de randvoorwaarden, het 
programma van eisen en overige wedstrijdregels door een toetsingscommissie bestaande uit: Koen 
de Boo, stedenbouwkundig adviseur (Plein 06), Sandra Zwart, projectleider Projectprijsvraag 
(gemeente Nieuwegein), Patrick van Holk, verkeerskundig adviseur (gemeente Nieuwegein) en 
Peter de Geus, bouwkostendeskundige (Vaecon). 
De uitschrijver besloot, nadat het toetsingsrapport was voorgelegd aan de jury en het advies van 
de 
jury was gehoord, om 5 inzendingen uit te sluiten van beoordeling omdat deze niet voldeden aan 
de inzendingseisen. Aldus heeft de uitschrijver 38 inzendingen ter beoordeling voorgelegd aan de 
jury.  
 
Beoordeling 
De jury bestond uit de volgende leden: 
Bert Dirrix, diederendirrix architecten, voorzitter  
Bert Huizing, directeur projectbureau Binnenstad, Gemeente Nieuwegein  
Hanneke Peeters, stedenbouwkundige projectbureau Binnenstad, Gemeente Nieuwegein  
Jeanette Visser, Bureau B+B (ontwerp openbare ruimte)  
Pieter Mosterd, directeur U-stal (Utrechtse stalling organisatie) 
Het secretariaat van de jury berustte bij Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal. 
 
De jury beoordeelde de wijze waarop de inzendingen hebben gereageerd op de opgave, 
randvoorwaarden, indicaties en programma van eisen, en analyseerde de inzendingen op de 
afzonderlijke beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria waren: 

- Wordt een beeldend en inspirerend antwoord gegeven op de gestelde opgave? 
- Is aannemelijk gemaakt dat het voorstel binnen het gegeven budget kan worden 

gerealiseerd? 
- Kan het voorstel ertoe leiden dat de Ringstede als geheel een aantrekkelijker gebied wordt? 
- Is een goede oplossing gevonden voor de sociale en verkeersveiligheid? 

 
De jury selecteerde op basis van een integrale beoordeling de 10 beste plannen als genomineerden. 
Binnen de groep van genomineerden heeft de jury drie prijswinnaars aangewezen waarbij een 
rangorde werd aangebracht tussen de eerste, tweede en derde prijs. 
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Algemene bevindingen 
Voorafgaand aan de discussie over afzonderlijke inzendingen besprak de jury haar algemene 
bevindingen. Alle juryleden meldden aangenaam verrast te zijn door de rijke opbrengst van deze 
prijsvraag: een grote diversiteit aan de inzendingen waar duidelijk veel creativiteit en aandacht in 
is geïnvesteerd. De jury is dan ook uitermate tevreden. Binnen het brede scala aan inzendingen 
tekent zich een tweetal benaderingswijzen af. Een deel van de inzenders had primair aandacht voor 
het praktische gebruik van de stalling. Anderen legden meer het accent op de betekenis van de 
nieuwe stalling voor de omgeving, met een soms uitbundige vormgeving als gevolg. 
De jury constateert, dat de opgave lastig is geweest, vooral als gevolg van de hoeveelheid 
stallingplaatsen die moet worden gerealiseerd op een naar verhouding kleine bouwvlek. De 
gevraagde aantallen lijken haalbaar, maar de speelruimte is beperkt. De jury had bij een deel van 
de inzendingen de indruk, dat de hoeveelheid plaatsen uiteindelijk, bij een eventuele uitwerking 
van het ontwerp, lager zal uitvallen dan de inzendingen nu aangeven.  
Veel inzenders vonden goede oplossingen voor de sociale en verkeersveiligheid, maar het kwam 
niet vaak voor dat beide aspecten binnen één inzending even goed werden opgelost. Op de 
gegeven locatie wordt de sociale veiligheid beïnvloed door de situering van de ruimte voor de 
beheerder. Sommige ontwerpers plaatsten deze aan de ING kant van de stalling. Dit zou de 
verkeersveiligheid kunnen bevorderen en tegelijkertijd levendigheid brengen in de doodlopende 
steeg. Aan de andere kant kan deze oplossing ten koste gaan van het zicht op de Ringstede. Ook 
dit voorbeeld laat zien, dat het niet simpel is om alle elementen van de opgave tegelijkertijd goed 
te behandelen.  
De jury constateert, dat in deze prijsvraag de complexe opgave uitnodigt tot ruime interpretaties 
van het programma. Meestal kunnen deze bij uitwerking van het plan alsnog worden aangepast. 
Dat betreft bijvoorbeeld hellingbanen die uiteindelijk van treden kunnen worden voorzien. Het 
geïndiceerde budget lijkt, gezien de door de inzenders opgestelde begrotingen, minder 
problematisch.  
De jury wil de uitschrijver meegeven dat een prijsvraag als deze ondanks de rijke opbrengst ook 
een schaduwzijde heeft. Uiteraard moeten deelnemers zich grondig verdiepen in de opgave, maar 
zij weten, dat hun kans op succes deels wordt bepaald door de indruk die hun presentatie 
achterlaat. Dit kan hen ertoe verleiden om te kiezen voor een krachtige architectonische 
vormgeving (‘spierballen’), terwijl de opgave daar niet om vraagt en ontwerpers zonder de 
competitie daar misschien ook niet zouden kiezen. In dit geval is de jury niet gevoelig geweest 
voor grote gebaren. Uiteindelijk ging de voorkeur uit naar een sober en doelmatig ontwerp waar 
vormgeving, functionaliteit en materialisatie op een integrale en intelligente wijze samenkomen.  
 
Verloop van de beoordeling 
De juryleden maakten in de eerste beoordelingsronde op basis van de beoordelingscriteria van het 
wedstrijdprogramma ieder een selectie van inzendingen die voor nominatie in aanmerking konden 
komen. Dit leidde er na gezamenlijk juryberaad toe dat 23 inzendingen moesten afvallen omdat zij 
in onvoldoende mate voldeden aan de gestelde criteria. Aldus werden 15 inzendingen toegelaten 
tot de tweede ronde. In de tweede ronde kwam de jury tot de conclusie, dat het oordeel over 5 van 
deze inzendingen minder positief was dan over de resterende 10. De jury besloot hiermee om het 
in het wedstrijdprogramma toegestane maximum van 10 inzendingen te nomineren en te 
selecteren voor de publicatie. 
In de derde beoordelingsronde bleek dat binnen de 10 genomineerden drie inzendingen het meest 
positief werden gewaardeerd. De discussie spitste zich toe op: nr. 16 De Fietstuin, nr. 23 
Fietsenstalling R400  en nr. 34 F.lux. Uiteindelijk besloot de jury unaniem om nr. 23 
Fietsenstalling R400 voor te dragen voor uitwerking. Voor de jury biedt dit ontwerp de meest 
overtuigende oplossing voor de gestelde opgave.  
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Het oordeel over afzonderlijke inzendingen. 
Onderstaand het oordeel van de jury over de prijswinnaars en andere genomineerden, waarbij 
ieder oordeel wordt voorafgegaan door een korte omschrijving van de inzending. 
 
Prijswinnaars 
 
1e prijs 
23 Fietsenstalling R400 
Annemiek Bleumink en Donald Osborne (blos-architecten, Den Haag) 

Omschrijving 
Dit ontwerp wil het openbare karakter van de Ringstede versterken door het scheppen van 
verblijfsplekken die in kleur en positie uit de homogene achtergrond springen. Het gaat dan om 
een bankje met boom en de entree tot het Cityplaza. Een derde verblijfsplek in de Ringstede 
ontstaat bij de entree tot de fietsenstalling onder de luifel die wordt gevormd door de verdieping 
van de stalling. Hier ligt de ruimte voor de beheerder, die zicht biedt op zowel de entree als op de 
Ringstede. Dit maakt de beheerder ‘toezichthouder’ van het plein. De inzender geeft aan, een eind 
te willen maken aan het gefragmenteerde beeld van de Ringstede (entreedeuren, sluizen, laad- en 
losplekken) door een hiërarchie aan te brengen in gebruiksstromen en publieke voorzieningen.  
Het materiaalgebruik in het gebouw is te herleiden tot het uitgangspunt voor het ontwerp en het 
dubbele karakter van de Ringstede. Het ruwe machinale proces achter de winkelstraat is vertaald 
in de strekmetalen gevel en stalen constructie. Bij de keus voor wit ‘gepolijste’ staalplaat voor de 
entree lag het accent op de publieksfunctie. 
Beoordeling 
Een mooie gelaagde analyse en een heldere beschrijving van de ontwerpmiddelen heeft hier geleid 
tot een knap uitgebalanceerd doelmatig en functioneel ontwerp. Het samenspel van het 
entreegebied, de beheerdersruimte en de interne organisatie is verrassend helder en evenwichtig. 
Vanuit de beheerdersruimte is goed toezicht mogelijk. De beperking tot twee lagen is waarschijnlijk 
prettig in het gebruik. Opname van de vluchtroute in het gebouw zoals hier voorgesteld is 
afhankelijk van medewerking van de eigenaar. Of dit mogelijk is, moet bij de uitwerking worden 
onderzocht. Ook de helling van de trap vraagt om nadere aandacht. De jury heeft op basis van 
deze inzending het vertrouwen, dat de inzender ruimschoots de capaciteiten heeft om tot goede 
uitwerking te komen. 
In het huidige stadium van planontwikkeling laat dit fijnzinnig gematerialiseerde ontwerp zien dat 
een goed ontwerp zich niet hoeft te onderscheiden door opvallende en overbodige architectonische 
gebaren.  
 
2e prijs 
16 De Fietstuin 
Arjan de Nooijer ( Arjan de Nooijer architectuur & stedenbouw, Rotterdam) en Bram Zondag 

(bureau Zondag) 

Omschrijving 
De inzender beoogt de Ringstede te transformeren van een grijze onherkenbaar ingesloten entree 
naar een open, groen, duurzaam en herkenbaar binnenhof. De ‘Fietstuin’ zou een aantrekkelijke 
entree moeten worden. De rol als entree wordt versterkt doordat de daktuin gebruikt kan worden 
als terras, sportplaats voor de jeugd, rook- of koffietuin voor bedrijven of buitenruimte voor de 
woningen boven de winkels. De fietsenstalling en de begroeiing op de daktuin zijn zichtbaar vanaf 
de Noordstedeweg. De Ringstede krijgt zo een groen imago en de status van verblijfplaats. De 
daktuin heeft een balustrade met stalen roosters aan de buitenkant, waardoor verschillende 
soorten beplanting naar buiten kunnen groeien. De gevel kan worden opgevat als een gordijn dat is 
opgehangen aan de daktuin en zich sluit rondom de constructie. De gevel bestaat uit translucente 
polycarbonaatplaten, op hun plaats gehouden door houten stijl- en regelwerk. In dit schetsontwerp 
voor een groene fietsenstalling wordt tegelijkertijd een visie gepresenteerd voor een 
energiezuinige, duurzame en groene leefomgeving in het centrum. De dicht bij elkaar gelegen 
dakoppervlakken kunnen als groene daken bijdragen aan energiereductie en recreatieve 
mogelijkheden bieden.  
Beoordeling 
De Fietstuin biedt een interessant perspectief om de Ringstede te vergroenen. De jury beoordeelt 
dit ontwerp als een helder en interessant plan waarbij in twee lagen de fietsen kunnen worden 
ondergebracht. De daktuin maakt de Ringstede ook voor omwonenden aantrekkelijker. De 
toepassing van hout versterkt het positieve effect. Ook de entree van de stalling is een sterk punt. 
De beheerder heeft goed zicht op stalling en de Ringstede. De overkragende rand van de tuin oogt 
nu wel erg massief, dat zou bij uitwerking anders moeten worden. Het gebruik van de tuin vraagt 
om een plan om beheer, toezicht en toegankelijkheid te regelen. Als kijkgroen is de waarde van de 
tuin beperkt.  
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3e prijs 
34 F.lux 
Wouter van Alebeek en Erik de Vries (WE architecten, Amsterdam) 
Omschrijving 
F.lux gaat uit van een eenvoudige dubbelzijdige stalling. De fietsentree ligt op de hoek aan de kant 
van de Noordstedeweg. De meeste bezoekers wandelen daarna naar de entree van het 
winkelcentrum, zodat de twee verkeersstromen van aankomende en vertrekkende gebruikers uit 
elkaar worden gevouwen. Deze scheiding van verkeersstromen en opvallende markeringen op het 
wegdek moeten de verkeersveiligheid bevorderen. 
Tussen de rijen fietsen ligt centraal een ruimte voor de beheerder met daarachter de toegang naar 
het bovendek. De beheerder kan vanuit deze ruimte zowel de stalling als de gehele Ringstede 
overzien. Om het zicht voor bezoekers en bewoners van de gebouwen rond de Ringstede niet te 
blokkeren wordt geen afgesloten dak op de verdieping geplaatst. Op het bovendek staan een 
aantal opvallende voelsprietachtige armaturen die ’s avonds met LED-verlichting de stalling en de 
donkere plekken in de Ringstede aanlichten.  
Door de stalling inclusief beheerdersruimte in staal uit te voeren ontstaat de mogelijkheid tot 
demonteren en verplaatsen. De materialisering is ook hufterproof en onderhoudsarm. Om tot een 
compacte uitstraling te komen zijn aan de buitenzijde stalen buisjes geplaatst. In deze witte buizen 
is de verlichting opgenomen. De gevel is geperforeerd met grote ronde gaten voor gerichte 
zichtlijnen.  
Beoordeling 
Een absoluut krachtig en vrolijk ontwerp. Een welkome attractie in deze utilitaire omgeving. De 
routing binnen de stalling is slim doordacht. Deze inzending laat zien, dat een complexe 
vraagstelling niet hoeft te resulteren in een gecompliceerd ontwerp. Om de toegang / uitgang van 
de stalling in de praktijk goed bruikbaar te maken zijn aanpassingen nodig die mogelijk afbreuk 
doen aan het idee. Ook zou de vormgeving na verloop van tijd gedateerd kunnen aandoen.  
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Het oordeel van de jury over de overige genomineerden luidt als volgt: 
 
6 City Safe 
Robert Uijttewaal (8A Architecten, Rotterdam) 

Omschrijving 
Deze inzending maakt gebruik van drie bouwlagen, waarbij een ontsluitingsroute buitenlangs de 
fietsen beschermt. De interne trap geeft de mogelijkheid om het gebouw snel te verlaten, of om bij 
terugkomst snel weer bij de fiets te komen. De gevel opent zich naar de entree om fietsers uit te 
nodigen. Daartegenover sluit de gevel zich in de richting van de Hema.  
Het gebruik van verzinkt staal moet de fietsenstalling een robuuste en beschermende uitstraling 
geven. Met het oog op duurzaamheid is het dak voorzien van een vegetatiedak. De entree ligt aan 
de doodlopende steeg langs het ING gebouw. De steeg krijgt daardoor de functie van 
entreegebied. Hierdoor kruisen fietsers niet het bevoorradingsverkeer. Door het introduceren van 
een dek ter plaatse van de huidige parkeerplaatsen worden de bevoorradings- en de 
voetgangersstromen gescheiden. Het dek kan gebruikt worden als ontmoetingsplek. 
Beoordeling 
City Safe is een mooi elegant ontwerp. De opgang aan de buitenzijde geeft het ontwerp een 
bijzondere architectonische expressie die wordt versterkt door de materialisering van de gevels. 
Het stallen van de fietsen gebeurt efficiënt en overzichtelijk in drie lagen. Het gebouw is eigenlijk te 
groot voor de Ringstede, het zou op een andere locatie beter tot zijn recht komen. Voor de 
gebruikers kan de derde verdieping een bezwaar zijn, omdat een deel van de stallingplaatsen ver 
weg ligt van de ingang. De meningen over de architectonische vormgeving zijn verdeeld. Enerzijds 
wordt het ontwerp gewaardeerd, ‘het gebouw zelf is goed’, anderzijds zijn er discussies over de 
materialisering.  
 
11 Tour de Velo 
Janneska Spoelman en Merten Nefs (Delft)  

Omschrijving 
Een toren van ruim 15 meter hoog biedt een opeenstapeling van stallingsruimte en andere 
publieksfuncties. Onder de fietsenstalling vormt zich een multifunctioneel openbaar gebied. Het 
open maaiveld leidt tot maximaal zicht en dat komt de sociale veiligheid ten goede. De beschutte 
plek onder de stalling biedt ruimte voor bijvoorbeeld een sapbar of een loempiakraam, voor 
tijdelijke culturele evenementen of een kleine markt. Zo groeit de Ringstede van achterkant uit tot 
één van de voorkanten van het CityPlaza complex. Het voorstel verankert de fietsenstalling in de 
groenstructuur van Nieuwegein door toevoeging van een 130 m2 daktuin. Voor de draagstructuur 
en de gevel is verzinkt staal gebruikt. Toepassing van metaalgaasdoek in de gevel biedt 
bescherming tegen regen en wind, terwijl de fietsen zichtbaar blijven.  
Beoordeling 
De toren is een spectaculaire en verleidelijke toevoeging aan de Ringstede. Vooral door de 
bijzondere vorm en de groene daktuin. Het overzichtelijke en publieksvriendelijke karakter is 
krachtig vormgegeven. Wel had de jury haar twijfels of de toren als stalling in praktische zin 
voldoet.  Het stallen van fietsen op de derde verdieping en het gebruik van de daktuin lijken niet 
vanzelfsprekend.   
 
19 DE FIETSSPAAK 
Guido Wezenberg (Architectuur Studio Wezenberg, De Meern) 

Omschrijving 
Een fietswiel met spaken is het uitgangspunt van het concept: de velgen als zichtbare 
staalprofielen en de spaken als wind- of stabiliteitsverbanden in de gevel. Ter bescherming van de 
gebruikers tegen weersinvloeden is er glas als invulling, achter de spaken. De beglazing is samen 
met de gevelspaken tevens de bescherming tegen diefstal. De functies zijn onderscheiden door de 
kleur van het glas. Het stallingsgedeelte is voorzien van blauwe beglazing. De beheerdersruimte is 
voorzien van blanke isolatiebeglazing. De beheerder heeft een interne trap om op de eerste 
verdieping o.a. het toilet/spoelruimte te kunnen bereiken en tevens daar via een eigen toegang de 
stallingruimte te betreden. Het gebouw is volledig transparant zodat gebruikers van de stalling 
alles kunnen overzien en een duidelijke oriëntatie hebben.  
Beoordeling 
De kracht van dit voorstel schuilt in het comfortabele en bruikbare karakter van de stalling. De 
beperking tot twee bouwlagen draagt daaraan bij. De beheerdersruimte over beide verdiepingen 
verhoogt de sociale veiligheid. Door de uitvoering in staal en glas  ontstaat een prettige paviljoen 
architectuur, maar het nauwe entreemotief in hardgroene kleur doet daar afbreuk aan. Minder 
gelukkig is dat het ontwerp associaties oproept met containers. Het groene dak verrijkt de stalling, 
maar dit is niet het beste voorstel voor het toevoegen van groen aan de Ringstede. 
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30 Route Rood 
Laura Ubachs en Saynzo Osinga (Rotterdam) 

Omschrijving 
De gebruiker nadert de stalling via een dubbelbaans fietspad, dat eindigt in een fietsrotonde. Deze 
fietsrotonde ligt op de grens van buiten en binnen en wordt zo onderdeel van het gebouw. Via een 
sluis betreedt de gebruiker het gebouw. Een ronde bank draait zich om het middelpunt van de 
fietsrotonde heen. Vanaf deze bank kunnen de beheerders van de stalling gebruikers opvangen, 
maar ook het publiek kan hier plaatsnemen. 
Door de gevel ter hoogte van de entree op te tillen van de grond wordt een natuurlijke ruimte 
gecreëerd die dienst doet als entreegebied, het knooppunt van de stalling. Als de stalling open is, 
schuift een stalen wand langs de fietsrotonde open. Na sluitingstijd sluit deze wand de entree af. 
De fietstrap is het hart van de stalling. De fietstrap draait om een schijf waardoor flauwe hellingen 
ontstaan. De trap heeft twee fietsgoten en een zodanige breedte dat stijgende en dalende 
personen met fiets elkaar goed kunnen passeren. De fietstrap deelt het volume in twee delen en 
zorgt samen met de wisselende hellingsrichting dat de verdiepingsvloeren zich op verschillende 
hoogten bevinden. De gevel verbeeldt Nieuwegein en de fietsroutes in de omgeving. De projectie 
van het landschap is uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaten met daar doorheen lopend, rood 
verlichte lijnen die accenten leggen.  
Beoordeling 
De inzending laat zien, dat ook andere mogelijkheden dan de standaardstalling het overwegen 
waard zijn. Dit is een originele fietsenstalling met een krachtig ontworpen aansluiting op de lokale 
fietsstructuur. De glazen scheg met ruime fietstrap is een aantrekkelijk gegeven. Hierdoor ontstaat 
een goede lichtinval wat de beleving binnen het gebouw versterkt. Het robuuste karakter zorgt 
voor een duidelijke presentie aan de Ringstede, maar is tegelijkertijd ook een minpunt, want de 
schaal van het ontwerp is te fors voor deze locatie.  
 
32 de Trapper 
Marjolein Dekker en Renate van de Plassche (MIR Studio, Amsterdam) 

Omschrijving 
De Trapper beoogt een ontmoetingsplek te creëren door toevoeging van een tribune die tevens 
dienst doet als buitentrap. Zo ontstaat een veilige publieke ruimte los van het distributieverkeer. 
Vanaf de trap heeft de gebruiker zicht over de omgeving. De hoofdentree ligt aan de noordzijde 
van het gebouw. De zogenaamde ‘dode steeg’ kan hierdoor een functioneel en veilig entreegebied 
worden. De beheerdersruimte die gelegen is aan de entree, biedt zicht op zowel hoofdfietsroute, de 
entree van City Plaza en het overige verkeer op de Ringstede. Aan de buitenzijde bevindt zich de 
buitentrap die de ontsluiting voor voetgangers vormt. Om de voetgangersstroom beheersbaar te 
houden zijn de verdiepingsuitgangen voorzien van tourniquets. Zo kunnen fietsen alleen het 
gebouw in en uit via de hoofdentree. 
De geperforeerde staalplaten bieden geborgenheid, terwijl er tegelijk een direct contact ontstaat 
tussen binnen en buiten. Tijdens donkere avonden maakt het licht vanuit de stalling het patroon 
goed zichtbaar. Als een lantaarn verlicht de Trapper de Ringstede en draagt zo op elk moment van 
de dag bij aan een prettige ruimte die uitnodigt tot gebruik. 
Beoordeling 
De combinatie van een efficiënt stallinggebouw en royale buitentrap is een bijzondere kwaliteit. Het 
gebruik krijgt een extra sociale dimensie van wachten en ontmoeten. Het gebruik van 
geperforeerde staalplaten voor de gevel draagt bij aan de kwaliteit. De indruk ontstaat echter dat 
de trap als een apart volume tegen de stalling aangeplakt is. Door deze indruk wordt het gebouw 
niet als één geheel ervaren. Ook kan men zich afvragen of de trap echt als verblijfsplek zal worden 
gebruikt. Desondanks is dit een voorbeeld van een onverwachte oplossing die waardevol kan zijn in 
de discussie over de toekomst van de Ringstede.  

  
35 SPAAKZAAK 
Björn van Rheenen, Barbara Thevelein en Jasper Tuinema (SPONGE, ARCHITECTS, Amsterdam) 

Omschrijving 
Een halfronde fietsenstalling schroeft zich trapsgewijs omhoog rondom een vide die daglicht tot in 
de kern van de fietsenstalling brengt. De stalling profileert zich als een losstaand object in de 
omgeving. De publieke ruimte vloeit als het ware om het gebouw heen en oogt hierdoor groter en 
overzichtelijk. De ingang van de fietsenstalling bevindt zich in het verlengde van de zichtlijn langs 
de zijgevel van de ING bank. De gevel bestaat uit een net van gevlochten fietsbinnenbanden achter 
een constructie van spaken. Het spakenpatroon keert terug in het glazen dak dat de vide afsluit. 
De hergebruikte binnenbanden, die het ronde deel van gevel omhullen en het strekmetaal aan de 
achtergevel van het gebouw, laten als geperforeerde huid van de fietsenstalling lucht en gefilterd 
daglicht in de fietsenstalling binnen terwijl wind en regen buiten worden gehouden. De 
beheerdersruimte bevindt zich op de begane grond, direct naast de ingang. Van hier uit is altijd 
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goed overzicht over de gehele binnenruimte van de stalling, aankomende en vertrekkende fietsers 
en de Ringstede. 
Beoordeling 
Een sympathiek gebouw dat qua gevel en schaal goed past het in de omgeving. Binnen zorgen de 
spiraalvormige opbouw en de lichtinval voor overzicht. De ronde vorm van de stalling draagt bij 
aan de overzichtelijkheid buiten. Vanaf de Ringstede werkt het ontwerp uitnodigend. De 
plattegronden zijn minder overtuigend. Naar verwachting leidt realiseren van het voorgeschreven 
aantal stallingplaatsen tot een rommelige binnenruimte. Niettemin laat deze inzending goed zien 
hoe een fietsenstalling kan bijdragen aan verbetering van het verblijfsklimaat op de Ringstede 
 
42 Stal je eens voor… 
Rutger Kuipers (Qupus Architecture, Benschop) 

Omschrijving  
Een compact gebouw met toepassing van diverse materialen. Bij aankomst dwingt een laatste 
scherpe hoek voor de entree fietsers om af te remmen en af te stappen. De route is zo ontworpen 
dat de fietser overzicht heeft op alle beschikbare stallingplekken. Een luie fietstrap verbindt de 
begane grond met de eerste verdieping. Helemaal aan het eind van de route is een looptrap direct 
richting het City Plaza. Een duidelijke entree dichtbij de ingang van het City Plaza die snel en 
gemakkelijk bereikbaar is, is volgens dit ontwerp essentieel om de fietsenstalling te laten slagen. 
De ingang is zo dicht mogelijk bij de expeditie geplaatst om gevaarlijke situaties te vermijden. De 
vrachtwagens rijden op dit punt het traagst. Een drempel waar de voetgangers de vrachtwagens 
kruisen moeten dit effect versterken. Door een ruime bocht van de vrachtwagens te eisen wordt 
eveneens geprobeerd een overzichtelijke situatie te creëren.  
Beoordeling 
Een helder ontwerp dat resulteert in een ordelijke stalling met een goede entree. Een voorbeeld 
van een simpele en doeltreffende oplossing. Het is niet duidelijk waarom zoveel verschillende 
materialen worden toegepast en het is jammer dat de representatie niet echt overtuigt. 
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Bijlage 1:  Niet genomineerde inzendingen: motto’s en namen inzenders 
 
 
Inzendingen, afgevallen in de tweede ronde van de beoordeling: 
 
2 HET SPAAKHUIS 
Marc Dahlmann (Marc Dahlmann – Architect, Amsterdam) 
 
4 FIETSENATRIUM 
Dieter de Vos (Dieter de Vos Architect, De Pinte, België)  
 
7 CYCLOON 
Robbert Bron en Jillis Kinkel (Amsterdam) 
 
33 Vélo en voile 
Rogier Janssen, Marijn Boterman en Alex Jager (JagerJanssen architecten, Rotterdam) 
 
40 PALAZZO FIZZO 
Jeroen René Boersma (DNA, Paterswolde) 
 

 

Inzendingen, afgevallen in de eerste ronde van de beoordeling:   
 
1 ’t Vaandel 
Guido Wassenaar (Studio Wassenaar, Almere) 
 
3 Bike in Ringstede 
Rutger Timmer (‘s – Gravendeel)  
 
5 FRAMEWORK 
Gijs Kramer (Hoorn)  
 

8 By Cycle 
Bas Overweg (BSAA, Amsterdam) 
 

9 Twisted Green 
Bram Hurkens en Maud van Banning (ateliereen architecten, Eindhoven) 
 

10 Twister 
Tim Prins en Nora Mϋller (P-EN-M architecture and urbanism, Grevenbicht) 
 
12 Etaleer je fiets 
Jonneke Aartsen en Michiel van Eeten (Bouwadviesbureau de Groene Werf, Nieuwegein) 
 

13 GREEN MASS PARKING 
Bas Spruijtenburg (OASA architecten, Leiden) 
 

14 FIETSTRAP 
Jeroen Baars (JDdV architecten, Nieuwegein) 
 

15 Fietsendoos 
Lars Hartnack (Studio Hartnack, Delft) en Berte Daan (Bsc Architectuur) 
 

17 Bike-in Ringstede 
Gerdo Weltevreden (Amsterdam) 
 

18 botanische stalling 
Ramon Janssen (Schijndel) 
 

 
22 De Ronde van Nieuwegein 
Robbert Harte, M. van Gurp, R.J. Hogeweg, M.J. Kasper, A.A. van Leth , Hans Mommers en  
M. Schurs (Studio Dou, Eindhoven) 
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24 Fietsengein 
Maarten Konijn en Chiel Duursema (Groningen) 
 

25 de fietswolk 
Pier Helder en Toska Knijff (Amsterdam) 
 

26 NU 
Khoi Tran en Job Mouwen (Urban Symbiose, Amsterdam) 
 

27 Fietsmagazijn Nieuwegein 
Roger van Bergen en Mark Knegt (lebensraum, Delft) 
 

29 MMMCDXIII 
Twan Moors (Studio Moors, Someren) 
 

36 Jardinière  
Martin Sobota (Rotterdam) 

 

37 DIAMOND IN THE ROUGH 
Pepijn Bakker en Stefan Schoonderbeek (Atelier Schoonderbeek, Rotterdam) 
 
38 Inside-out Upside-down 
Kin Lam (LL Architectenstudio, Amsterdam) 
 
39 Geperforeerde passage 
Gerben Lankhaar (Lankhaar, Rotterdam) 
 

41 paraBox 
Rubin Surachno en Janine Toussaint (Fine Architecture Questions, Amsterdam) 
 

 
Bijlage 2:  Inzendingen die niet werden beoordeeld met reden van uitsluiting 
 
20 Urban Identity: ontwerp volledig buiten de voorgeschreven bouwvlek 
21 De fietsentree: ontwerp volledig buiten de voorgeschreven bouwvlek 
28 Spaak: gebruikt ondergrondse bouwlaag 
31 Bikepark: ontwerp volledig buiten de voorgeschreven bouwvlek 
43 NFS Ringstede: te laat ingezonden 
 


