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Inhoudelijk 
 
1. Kunnen jullie op tekening aangeven welke constructieve structuur van kolommen is 

voorzien? (maatvoering, op schaal) Of is deze vrij te bepalen?  
 
De kolommenstructuur is ten behoeve van de opbouw, niet ten behoeve van de sokkel. 
Om de inzender zoveel mogelijk vrijheid te geven, is de kolommenplaatsing in de 
sokkelruimte vrij.  
 

2. Zal de eventueel zelf bepaalde constructieve structuur ook binnen de wedstrijd worden 
beoordeeld?  
 
De constructieve structuur is een aspect van technische uitvoerbaarheid, gebruikswaarde 
en financiële haalbaarheid, zoals geformuleerd in de beoordelingscriteria van het 
wedstrijdprogramma in paragraaf 3.9  
 

3. Op de afbeeldingen van het onderzoeksmodel staan aan beide zijden van het hoekpand 
bestaande bebouwing aangeven. Op de meegezonden .DWG is dit niet het geval. Wat 
dient men aan te houden? 
 
Het onderzoeksmodel op pagina 7/21 is slechts als een theoretische casus bedoeld ter 
illustratie van de prijsvraagopgave. Er dient dus uitgegaan te worden van de 
prijsvraaglocaties, zoals beschreven in het document en aangegeven op tekening. 
 

4. De bestaande bebouwing kent twee typen aanbouw: 
A: met een hellend dak. - wat is de hoogte van de nok, en de hoogte van de dakgoot?  
B: met een plat dat. - wat is de hoogte van de aanbouw met een plat dak?  
 
Aangenomen dienen te worden de bebouwingshoogten, zoals op de tekeningen 
aangegeven.  

 
5. Mag op straatniveau het gebied buiten de sokkel bij het programma worden betrokken?  

 
Het gebied buiten de sokkel maakt onderdeel uit van het kavel en mag derhalve worden 
betrokken in de inzending. De gestelde restricties voor het bouwvolume, zoals 
omschreven in paragraaf 2.5. van het prijsvraagdocument, blijven uit 
bestemmingsplantechnische overwegingen van kracht. 
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6. Na de onderlegger van E2.0 te hebben bekeken, zie ik dat niet alle bomen in de 

tekening staat (deze staan wel in het document van diederendirrix). Zouden deze nog 
toegevoegd kunnen worden, aangezien ze onderdeel uitmaken van de 
wedstrijdvoorwaarden? 
 
Ja dat kan, zie het toegevoegde document E_2 op de website 
www.woenselwestwedstrijd.nl onder Informatie/downloads.  

 
7. Is een collectieve buitenruimte wel of niet verplicht? Op pagina 6 van het document 

'Veranderend decor Edisonstraat' staat: 'Een (collectieve) buitenruimte, bijvoorbeeld 
op het dakvlak van de sokkel of opbouw is een vereiste'. Op pagina 4 van het 
wedstrijdreglement staat echter 'Buitenruimte mag, maar is niet verplicht'.  
 
Zie het wedstrijdreglement onder 2.5. Buitenruimte mag, maar is niet verplicht. 

 
8. Moet de sokkel en de bijbehorende gevel ook mee ontworpen worden? Zo nee, 

moeten we dan de plattegrond en gevelaanzicht uit de dwg file aanhouden? 
 

Zie het wedstrijdreglement onder 2.1. De sokkel en de bijbehorende gevel is 
ontworpen door Diederen Dirrix. De prijsvraag heeft betrekking op de opbouw, 
inclusief de gevels. De plattegrond en gevels van de sokkel hoeven dus niet te 
worden ontworpen. 

 
9. Kunnen de belendingen van de 2 hoeken ook in dwg/dxf aangeleverd worden (met 

name het plan van Geurst & Schulze nabij locatie 1)? 
 

Neen. Aangeleverde tekeningen zijn in principe voldoende om adequaat op de 
situatie te kunnen reageren. 

 
10. Het programma van eisen (artikel 2.5 van het reglement) spreekt niet expliciet van 

een logiesfunctie voor de opbouwen. Hoe essentieel/substantieel is deze functie voor 
de opgave? 

 
Zoals in het prijsvraagdocument is omschreven kan er worden gekozen voor een 
bijzondere woon- of logiesfunctie. De invulling is vrij te kiezen. 

 
11. Zijn er al concrete bestemmingen voor de 2 geselecteerde sokkels (en evt. ook de 

andere 14 sokkels)? 
 

Neen, deze worden in het vervolgtraject besproken. 
 

12. Gelden de randvoorwaarden/spelregels voor de 2 geselecteerde hoeken ook voor de 
andere 14 hoeken, en zo nee in welke zin wijken deze af? 
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De Woenselwestwedstrijd heeft betrekking op de benoemde twee hoeken. Voor de 
andere hoeken kunnen te zijner tijd andere randvoorwaarden of spelregels gelden. 
 

13. Is de gevelindeling van de sokkels zoals die op de verstrekte tekeningen is 
aangegeven definitief of slechts een suggestie, met andere woorden kunnen de 
gevelopeningen in de sokkel nog aangepast worden? 

 
De uitwerking van de sokkel valt buiten de verantwoordelijkheid van de inzender. 
Deze wordt in het vervolgtraject nog verder uitgewerkt, binnen de kaders van de -in 
het prijsvraagdocument- omschreven thematieken. 

 
14. Komt op iedere van de 16 hoeken een unieke opbouw? 

Zie 1. van het wedstrijdreglement. Op de 16 hoeken komt een bijzondere opbouw. In 
deze prijsvraag staan de eerste twee hoeken centraal. Hoe de andere hoeken eruit 
zullen zien, is nu nog niet bekend. 

15. Zijn er data verkrijgbaar over het sociale milieu/demografie? 

Beschikbaar zijn de gegevens in de documenten bij de prijsvraag, op de website te 
vinden onder Bijlage 1 en Bijlage 2. 

 
 
Techniek 
 
16. Zouden de onderleggers eventueel ook als gelaagd pdf of illustrator-bestand als 

download aangeboden kunnen worden? 
 

Nee, de aangeleverde dwg-onderleggers zijn te openen in illustrator en kunnen van 
daaruit worden geconverteerd en bewerkt. 

 
17. Ik zou graag de onderleggers van beide locaties als PDF-file ontvangen.  
 

Nee, de aangeleverde dwg-onderleggers zijn te openen in illustrator en kunnen van 
daaruit worden geconverteerd en bewerkt. 
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Deelnemers- en inzendingseisen 
 

18. Is het ook toegestaan om een (1) A1 paneel in te dienen? 
 
Nee, dat is niet toegestaan. Paragraaf 3.5. van het wedstrijdreglement stelt: “De 
inzendingen moeten worden ingediend in de Nederlandse taal en bestaan uit de 
volgende bescheiden: 2 panelen A1, Formaat A1, staand (841 mm x 591 mm).” 

 
19. Na het wedstrijdreglement gelezen te hebben vroeg ik me af hoe het inzenden 

geschied; digitaal of overhandigen van hardcopy? 
 

Beide. Zie paragraaf 3.5. van het wedstrijdreglement. 
 

20. Waar dienen de stukken naar toe verzonden te worden, of mogen deze ook 
afgegeven worden op adres?  

 
Zie 3.1. van het wedstrijdreglement. Stukken dienen te worden verzonden naar 
Architectuur Lokaal. Afgeven mag ook. 

 
21. Staat deelname aan de prijsvraag ook open voor studenten? Mogen studenten 

architectuur (van een TU of Academie van Bouwkunst) deelnemen aan de 
ontwerpwedstrijd?  
 
Ja, zie het wedstrijdreglement onder 3.4. “Deelname aan deze prijsvraag staat open 
voor (teams van) architecten, kunstenaars en vormgevers. De voertaal is Nederlands. 
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus evenals degenen die op 
enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de prijsvraag.” In 
aanvulling hierop: Deelname staat ook open voor architecten, kunstenaars en 
vormgevers in opleiding. 

 
22. Komt er een aanmeldingsbevestiging?  

  
Ja, deze is verzonden direct na aanmelding. 
 

23. Mag er ook een maquette ingediend worden?  
 
Zie 3.5. van het wedstrijdreglement. Om een maquette wordt niet gevraagd. Materiaal 
dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken. 

 

24. Is de competitie open voor architecten van het buitenland (Oostenrijk)? 
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Ja, zie paragraaf 3.4 van het wedstrijdreglement. Architecten buiten Nederland 
mogen meedoen, maar de voertaal is Nederlands 

 
 

25. Telt het datum van de poststempel van de 13 januari of moeten de inzendingen op 13 
januari arriveren? 

Alle inzendingen moeten op 13 januari 2012 bij Architectuur Lokaal zijn. Op 
verzonden stukken die onverhoopt later binnenkomen, mag het poststempel uiterlijk 
12 januari 2012 zijn. 

26. Is het mogelijk de indiening in een rol te sturen?   

Nee, zie 3.5 van het wedstrijdreglement. Gevraagd wordt om panelen, lichtgewicht 
(bijv. foam), voorzien van gaatjes. 

 
 


