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Meervoudig onderhandse procedure voor de selectie van een ontwerper/bureau voor de 
voetgangersburg over de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht. Ref nr. 20170502. Herziene versie 
23 juni 2017. 
 
De gemeente Papendrecht wil een bestaande betonnen voetgangersbrug over de Burgemeester 
Keijzerweg een cosmetische facelift geven en daarbij jonge ontwerpers een kans geven om met nieuwe 
materialen en technieken de bestaande brug te upgraden. Daarom heeft de gemeente besloten om een 
aantal ontwerpers (maximaal vijf) uit te nodigen voor een bureaupresentatie via een meervoudig 
onderhandse procedure. Omdat veel bewoners van Papendrecht de brug dagelijks passeren, is extra 
aandacht ingeruimd voor participatie. 
 
Na de eerste uitnodigings- en vragenronde hebben twee bureaus zich teruggetrokken uit de selectie. 
Daardoor is ruimte ontstaan voor maximaal twee nieuwe bureaus. Ook zij hebben recht op een 
vragenronde. Zie de planning op pagina 10 van dit document. Als bijlage in een separaat document zijn 
de vragen uit de eerste vragenronde opgenomen. 
 
De gemeente heeft Architectuur Lokaal gevraagd de selectieprocedure te begeleiden. Deze procedure is 
opgesteld tegen de achtergrond van Kompas Light bij Prijsvragen. De begeleiding van de procedure is in 
handen van Indira van ’t Klooster (sr projectleider, Architectuur Lokaal). De betrokkenheid van 
Architectuur Lokaal eindigt na de bureaupresentaties. www.arch-lokaal.nl, www.ontwerpwedstrijden.nl 
 
Contactpersoon gemeente Papendrecht:  
Peet Wijnen, pjwijnen@papendrecht.nl (tot 11 juli 2017) 
Contactpersoon Architectuur Lokaal:  
Indira van ’t Klooster, indira.vantklooster@arch-lokaal.nl (tot 5 juli 2017) 
 
 
 
 

http://www.arch-lokaal.nl/
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
mailto:pjwijnen@papendrecht.nl
mailto:indira.vantklooster@arch-lokaal.nl
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Context en geschiedenis van de brug 
 
De structuur van Papendrecht is gebaseerd op de oude verkaveling van de poldergronden. Dit verklaart 
ook waarom de verschillende wijken als blokken helder te onderscheiden zijn. De voetgangersbrug over 
de Burgemeester Keijzerweg is aangelegd in 1982. Deze weg is een van de twee hoofdinvalswegen van 
Papendrecht en vormt een belangrijk onderdeel van de huidige ruimtelijke structuur. Papendrecht is 
een groeikern uit de jaren ' 50. Na 1980 is de sprong over de Burgemeester Keijzerweg gemaakt. 
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Kraaijhoek, de wijk aan de zuidzijde van de Burgemeester Keijzerweg is in de jaren '50 gebouwd, waarna 
het gebied met sportvoorzieningen in de jaren '60 is aangelegd. De wijk Kraaijhoek heeft sinds haar 
ontwikkeling de eigen ruimtelijke structuur behouden, maar alleen in het hart zijn nog woningen met de 
typische stempelstedenbouw uit de aanlegperiode te vinden. Het gebied met sportvoorzieningen, direct 
gelegen aan de Burgemeester Keijzerweg is het afgelopen decennium grootschalig herontwikkeld. Of 
zoals in de welstandnota uit 2012 is geformuleerd: "Tussen Lange Tiendweg en Burgemeester 
Keijzerweg ligt een voorzieningenstrook met verschillende functies. Het beeldkwaliteitplan zet in op een 
nieuwe invulling met een duidelijk gezicht naar de Burgemeester Keijzerweg. Centraal in het gebied komt 
een plein met aan de westkant hiervan een nieuw hotel, sportcomplex en zwembad. Het geplande 
woongebied aan de oostkant vormt een stedenbouwkundige eenheid met de bebouwing aan de 
Zonnedauw. Het beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen voor de uitwerking van de massa en de 
korrelgrootte, de ritmiek en geleding en de materialen en kleuren. Bebouwing aan de doorgaande 
wegen krijgt een robuuste en stedelijke uitstraling, terwijl bebouwing aan de Lange Tiendweg en in de 
binnengebieden kleiner van schaal is en meer aansluit op het aangrenzende woongebied." Inmiddels zijn 
sportcentrum, hotel, zwembad en een deel van de woningen gerealiseerd. Slechts het middengebied 
van het oude sportcentrum wordt nog ontwikkeld.  
 
De wijk ten noorden van de Burgemeester Keijzerweg is de wijk Wilgendonk. Deze is in de periode 1980-
1998 gefaseerd ontwikkeld. De wijk Wilgendonk heeft een typische groene bloemkoolstructuur die 
kenmerkend is voor wijken van de jaren '70 en vroege jaren '80. Richting de A15 en N3 is de wijk 
beduidend jonger. Op de hoek van de BK-weg en Veerweg is een klein terrein met kantoren te vinden, 
deze stammen uit 1998. Bij de start van de ontwikkeling van Wilgendonk werd een veilige 
voetgangersoversteek naar het centrum gerealiseerd in de vorm van de huidige voetgangersbrug. 
 



 
 
 
 

                                      
 
Meervoudig onderhandse procedure voor selectie van een bureau voor de voetgangersburg over de Burgemeester Keijzerweg, Papendrecht 
Ref nr. 20170502. 23/06/2017 

 

5 
 

Uitzicht op de latere locatie van de voetgangersbrug. Linksboven is in de hoek de kruising Veerweg-Burgemeester Keijzerweg te 

zien. Rechtsboven is in de verte de Witte brug over de A15 zichtbaar. 

De voetgangersbrug heeft daarmee een buurtoverschrijdende functie. Het zorgt ervoor dat er een 
autovrije route ligt tussen twee basisscholen (Bs. De Knotwilg & Prins Florisschool) in Wilgendonk en het 
sportcentrum. De brug van circa 124 meter kent een bijzonder ontwerp, de dragende constructie 
bestaat uit twee voorgespannen balken die de leuningen vormen. Deze rusten op de landhoofden en de 
zeven pijlers. De betonnen vloerplaten zijn opgehangen aan de leuningen, de ankers hiervoor zijn in 
2015 vervangen. In de winter van 2016 is het zuidelijke landhoofd heringericht en met hout bekleed. 
Van de constructie van de brug zijn constructierapporten beschikbaar uit 2014.  
 
Budget 
Het uitvoeringsbudget is €25.000,- excl. btw. Dit bevat honorarium ontwerper, materialen, constructie 
& aannemerskosten en verkeersmaatregelen. Leges komen voor rekening van de gemeente (er zijn 
geen andere mogelijke vergunningsverleners bij betrokken). 
 
Gemeentelijke ambitie 
De gemeente streeft in haar huidige beleidsdocumenten naar een bovengemiddelde kwaliteit van de 
openbare ruimte. Tevens wil de gemeente burgerparticipatie verhogen. De gemeente is terughoudend 
in het toestaan van experimenten en kenmerkt zich door degelijkheid. 
 
Randvoorwaarden voor het ontwerp 
- De brug heeft een levensduur van 40 jaar die door het ontwerp niet mag worden aangetast. Het 
beoogde ontwerp heeft een minimale levensduur van 5 jaar; 
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- Het ontwerp is hufterproof. Materiaalexperimenten zijn toegestaan mits aannemelijk kan worden 
gemaakt dat deze een minimaal 2 jaar gegarandeerde levensduur hebben; 
- Het ontwerp mag geen risico van kapitaalvernietiging met zich meebrengen; 
- De bestaande constructie (vloer-, boog- en pijler-delen) dient te blijven staan/geborgd te zijn; 
- De uitvoering/realisatie dient conform werkzaamhedenrichtlijn CROW 96B te gebeuren; 
- Er zijn geen milieu- of geluidseisen, maar in een ontwerp met een geluidsuitstraling dient rekening te 

worden gehouden met de woningen in de buurt; 
- De brug heeft een oversteekfunctie voor voetgangers, fietsers zijn niet toegestaan. Dit dient zo te 

blijven. Het verkeer aan de onderliggende verkeersweg dient veilig gebruik te kunnen blijven maken 
van de Burgemeester Keijzerweg. Een ontwerp dient de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen, 
m.a.w. de aandacht van de weggebruiker dient niet volledig geabsorbeerd te worden en het ontwerp 
mag geen risico voor de weggebruiker opleveren (denk aan weerspiegeling van zonlicht, e.d.); 

- Het thema ‘Bewegen” dient een rol te spelen.1 
 

Bestemmingsplan 
Er zijn twee bestemmingsplannen van kracht op de voetgangersbrug. De zuidelijke kant van de 
zuidelijke rijbaan van de Burgemeester Keijzerweg vormt de scheiding tussen beiden. 
 
Aan de noordzijde geldt de beheersverordening woongebied. Daarbij zijn relevant artikelen: 
- Art 2.8: Vlak Groen (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-
3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.8.html)  
- Art 2.16: Verkeer – Verblijfsgebied 
(http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-
3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.16.html) 
- Art 2.17: Water (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-
3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.17.html)  
- Art 2.23: Waarde Archeologie 
(http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-
3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.23.html)  
 
Ten zuiden daarvan is het bestemmingsplan sportcentrum aan de orde. Daarbij zijn relevant: 
- Art 4: Groen (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-
3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0003Groen.html)  
- Art 6: Maatschappelijk 
(http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-
3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0005Maatschappelijk.html)  

                                                      
1 Het thema 'bewegen' is gekozen vanwege de omgeving. De voetgangersbrug ligt ten noorden van het 
sportcentrum Papendrecht. Hier vormt het een overstreek van de drukke auto- en fietsroute op de 
Burgemeester Keijzerweg. Daarnaast is de voetgangersroute tussen het sportcentrum en de 
nabijgelegen locaties van 2 basisscholen. Beweging is dan ook daarmee in verband te zien. Er wordt 
gesport, maar er zijn ook veel verplaatsingen op en onder de voetgangersbrug, kortom een dynamische 
omgeving. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.8.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.8.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.16.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.16.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.17.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.17.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.23.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002/r_NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002_2.23.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0003Groen.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0003Groen.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0005Maatschappelijk.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0005Maatschappelijk.html
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- Art 9: Water (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-
3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0008Water.html)  
 
Welstandseisen 
In principe zijn er geen vergunningen nodig als binnen de bestemmingsplaneisen wordt gebleven. Qua 
welstand zijn desondanks nog enkele criteria van toepassing waardoor een vergunningsaanvraag wel 
nodig is. Dit zal grotendeels worden ondervangen doordat een lid van de welstandscommissie bij de 
selectieprocedure betrokken is. De criteria hebben betrekking op: 
• het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving 
• het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing 
van een bouwwerk 
• armoedig materiaalgebruik 
• toepassing van felle of contrasterende kleuren 
• te opdringerige reclames, of 
• een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de 
gebiedsgerichte welstandscriteria) 
 
Samenwerkende partijen 
De gemeentelijke organisatie is het primaire aanspreekpunt. Daarbinnen zijn de civiel beheerder (M. de 
Boer), de verkeerskundige (G. Foesenek) en de afdeling RO betrokken. Buiten de gemeentelijke 
organisaties bestaan meerdere partijen waarmee samenwerking kan worden gezocht (in het kader van 
stakeholderparticipatie). Dit zijn onder andere Sportcentrum Papendrecht, de Prins Florisschool, 
Basisschool De Knotwilg, Apollo Hotel en andere omliggende bedrijven. 
 
Selectiecommissie 
De gemeente Papendrecht heeft een selectiecommissie samengesteld die de meest geschikte kandidaat 
selecteert voor de upgrade van de voetgangersbrug op basis van een integrale toetsing aan de 
geformuleerde selectiecriteria. 
 
Jan Nathan Rozendaal - wethouder o.a. Sociale Zaken, Mobiliteit, Wijkgericht werken (voorzitter, geen 
stemrecht) 
Manfred de Boer - Beheer & Uitvoering, gemeente Papendrecht  
Rindert Bosselaar - Beheer & Uitvoering, gemeente Papendrecht  
Ingrid Douwes - Welstandsgedelegeerde Stg. Dorp, Stad & Land (welstandscommissie) 
Michel Schreinemachers – NEXT Architects  
Thijs Asselbergs - Hoogleraar Architectural Engineering, TU Delft  
 
Indira van ’t Klooster – secretaris selectiecommissie, Architectuur Lokaal (geen stemrecht) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0008Water.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002/r_NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002_0008Water.html
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Selectie bureaus 
In samenspraak met Architectuur Lokaal heeft de gemeente Papendrecht een aantal bureaus 
uitgenodigd op basis van hun ervaring met materiaal- en productievernieuwing en hun affiniteit met 
bruggen en/of architectuur.  
 
De bureaus (maximaal 5) zijn, in alfabetische volgorde: 
1. Joris Deelen, Papendrecht 
2. JVDW, Amsterdam 
3. Studio Dirk Vander Kooij, Zaandam 
4. Studio Eric Klarenbeek ism Greenmakers, Aad Vermeer 
5. Studio RAP, Rotterdam 
 
De selectiecriteria tijdens de bureaupresentaties (in willekeurige volgorde): 

  Originaliteit 

  Materiaal-, product- en procesinnovatie 

  Affiniteit met het thema 'bewegen'/sport  

  Vermogen om ontwerpen zelf te (kunnen laten) realiseren, al dan niet met samenwerkingspartners 

  Ideeën over mogelijke vormen van bewoners-/gebruikersparticipatie 

  Duurzaamheid en/in onderhoud 

  Realiteitswaarde en realiseerbaarheid 
 
De bureaupresentaties  
De bureaupresentaties vinden plaats op 28 juni tussen 9.00 en 14.00 uur. 
 
Een bureaupresentatie is een presentatie van de kennis, ervaring, werkwijze, filosofie en medewerkers 
van het bureau. De bureaupresentatie vindt plaats in de vorm van een powerpointpresentatie door (een 
van) de oprichters van het bureau in het gemeentehuis van Papendrecht. Er wordt geen schets of 
andere vorm van ontwerpwerkzaamheden verwacht.  
 
De geselecteerde bureaus krijgen 15 minuten de gelegenheid zich te presenteren en aansluitend is er 10 
minuten tijd om vragen te stellen.  
 
Adres: 
Gemeentehuis Papendrecht 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht 
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Programma 
09.30 Studio Joris Deelen, Joris Deelen 
10.00 Studio RAP, Lucas ter Hall 
10.30 Studio Eric Klarenbeek ism Greenmakers, Aad Vermeer (Greenmakers) 
11.00 Studio Dirk Vander Kooij, Dirk Vander Kooij 
11.30 JVDW, Jolan van der Wiel 
12.00  Lunch 
13.00 Selectie 
14.00 Beslissing welk bureau op 4 juli wordt voorgedragen aan het College als ontwerper van de brug 

 
Vergoedingen 
Er is geen vergoeding voor de bureaupresentatie.  
 
Vervolg  
De selectiecommissie draagt één bureau voor aan het College. Na akkoord nodigt de gemeente het 
bureau uit voor een ontwerp en offerte op basis van voornoemde randvoorwaarden, ambities, 
beleidsdocumenten en budget. Indien de gemeente uiteindelijk toch geen vervolgopdracht verstrekt 
buiten de schuld van de ontwerper om zal de gemeente tot max. €5000,- uitkeren aan 
schadeloosstelling i.v.m. gedane werkzaamheden.  
 
Planning 
Mei 2017 - definitief akkoord College voor project, reglement & budget 
24 mei 2017 – uitnodigen bureaus 
5 juni 2017 – deadline stellen van vragen 
9 juni 2017 – deadline antwoorden 
15 juni 2017 – uitnodigen bureaus, tweede ronde 
19 juni 2017 – bevestiging deelname alle bureaus 
21 juni 2017 – deadline stellen van vragen, tweede ronde 
23 juni 2017 – deadline antwoorden, tweede ronde 
28 juni 2017 – presentaties van de bureaus 
4 juli 2017 – voordracht keuze selectiecommissie aan College Papendrecht 
Juli 2017 – keuze ontwerper, offerte-uitvraag, start ontwerpfase 
Eind september 2017 - definitief ontwerp 
Oktober 2017 – januari 2018 - start realisatie definitief ontwerp 
Februari 2018 - onthulling ontwerp 
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Voorwaarden  
De volgende algemene voorwaarden worden gesteld:  
 De gemeente behoudt zich het recht voor te allen tijde de selectieprocedure geheel of gedeeltelijk 

te staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de 
genodigde bureaus ontstaat. 

 Middels deelname aan deze procedure verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord 
met het bepaalde in dit document. 

 Deelnemers verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en 
onregelmatigheden in de verstrekte documenten zo spoedig mogelijk te melden aan de officiële 
contactpersoon van de gemeente. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit dat hij of zij in 
beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de geconstateerde gebreken in deze 
documenten. 

 Het is deelnemers, selectiecommissieleden en andere partijen die bij de selectie betrokken zijn niet 
toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de selectie, voordat de 
gemeente dit gedaan heeft. 
 

 
Deelnemende bureaus 
 
Studio Joris Deelen, Papendrecht 
Joris Deelen 
info@jorisdeelen.com 
www.jorisdeelen.com  
 
JVDW, Amsterdam 
Jolan van der Wiel 
info@jolanvanderwiel.com 
06 33 974751 
Joan Muyskenweg 19 
1096 CJ Amsterdam 
http://jolanvanderwiel.com 
 
Studio Rap, Rotterdam 
Lucas ter Hall 
info@studiorap.nl 
06 50 407226 
Scheepsbouwweg 8 – E2 
3089 JW Rotterdam 
https://studiorap.nl 
 
Studio Dirk Vander Kooij, Zaandam 
Dirk vander Kooij 
willem@dirkvanderkooij.nl 
 085 8769629 

mailto:info@jorisdeelen.com
http://www.jorisdeelen.com/
mailto:info@jolanvanderwiel.com
tel:+31633974751
http://jolanvanderwiel.com/
mailto:info@studiorap.nl
tel:0031650407226
https://studiorap.nl/about-us/
mailto:willem@dirkvanderkooij.nl
tel:085%20876%209629
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Kanonnenloods 24 
1505RX Zaandam 
 
Greenmakers, Udenhout 
Aad Vermeer 
aad@greenmakers.eu 
06 17 036300 
Koestraat 9 
5071 EE Udenhout 
www.greenmakers.eu 
 
Studio Eric Klarenbeek - Designers of the Unusual 
Eric Klarenbeek 
info@ericklarenbeek.com 
06 16 232399 
Oostzijde 355, 1508 EP 
Zaandam 
www.ericklarenbeek.com 
 

mailto:d@greenmakers.eu
http://www.greenmakers.eu/
mailto:info@ericklarenbeek.com
http://www.ericklarenbeek.com/

