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Foreword 
 
In 2016 the Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) called design contests the best tool for achieving promising 
innovation policy. But the CPB also pointed out that the Netherlands lags behind internationally when it comes to 
the culture of design contests. As a knowledge centre for building culture, Architectuur Lokaal is an idealistic 
foundation and the only organization in the country to work continuously on the development of a culture of 
design contests for building and development work in the Netherlands, a role it has performed since 1993. 
  
Achieving cultural change costs a lot of time, patience and perseverance. That is why Architectuur Lokaal has been 
working in a step-by-step and consistent way for the past 25 years to create an accessible methodology based on 
the practice of assignments and clients. The basis for this now widely supported methodology, called Kompas, was 
initially laid on the initiative of the Government Architect Tjeerd Dijkstra. 
Kompas was created on the strength of broad cooperation involving Architectuur Lokaal, the Association of 
Netherlands Municipalities (VNG), umbrella organizations of designers, engineers, housing associations, building 
contractors and property developers, and with contributions from the central government in the area of cultural 
and spatial policy. The manuals are digitally available to everybody. 
  
Holding design contests is not an aim in itself. Contests are an instrument, a working method to come up with the 
best solutions for building and development problems. Those solutions do not necessarily have to be built results. 
They can concern design research, policy support, or principles for regional environmental visions. Or they can 
focus on offering young talent a chance to gain experience, or on involving residents and interested parties. But 
most of all, as this portfolio makes clear, organizing a contest helps those who commission buildings or 
development to ensure they play their role as commissioning party as best they can. 
  
But it is not just about providing an appropriate instrument, but about whether results are achieved, and if so 
what type of results. That is why Architectuur Lokaal also offers plenty of concrete support to all clients, both 
public and private, who plan to organize a design contest. This, too, is something no other organization in the 
Netherlands does. The type of support can vary from general information to full supervision of the procedure, as 
has already been the case with dozens of contests. 
 
In this portfolio we present 76 contests that Architectuur Lokaal was closely involved in. In addition, we offered 
occasional advice to the organizing parties. The procedures featured in this portfolio also include special selection 
procedures that resulted in new forms of contest. 
Of particular note is the fact that the years of the financial crisis have been significant in developing new methods 
that are useful in tackling the complicated social questions of today. The system can be enriched with new 
possibilities and examples. 
  
Overall, this portfolio shows how the Kompas methods contain the necessary flexibility to be continually adjusted 
to changing assignments and in response to the need to come up with new solutions. Based on this ongoing 
process of system development and the results that have been achieved, perhaps we can now speak of an 
emerging Dutch design contest culture. Everything is possible: that is our experience in programming contests. For 
you never know what the aspirations are – also in an international context. 
 
The horizon can be extended much further. In complex new assignments, many parties work with designers on 
plans that slowly become reality over many years. Perhaps that calls for less linear procedural models and for a 
new approach based on a number of core principles. 

  
Architectuur Lokaal, 7 November 2019 
 
 
Update: January 1st 2021 
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Credits 
This portfolio prevents an inventory of the developments in the culture of design contests in the Netherlands 
based on the experience of Architectuur Lokaal in the period 1993-2020. The inventory is based on 76 contests 
that Architectuur Lokaal was closely involved in. They were selected because other contests were seldom if ever 
documented. Moreover, information from the pre-digital era can no longer be traced and the internet pages of 
contests are usually taken offline after the event. The core details of the contests in this portfolio have been taken 
from public information published on the website of Architectuur Lokaal. Where possible, we have included links 
to more information about the contests (regulations, submissions, jury reports).  
The portfolio was presented to the Board of Government Advisors on 7 November 2019 during the annual 
Bouwmeesterscongres in Scheveningen.  
 
Architectuur Lokaal is an independent foundation and knowledge centre for building culture in the Netherlands. Its 
goal is to contribute to meaningful building culture by improving the work of building clients. The foundation is 
recognized as a Public Benefit Organization. The equally independent Architecture Procurement & Design Contest 
Office was founded in 1997 on the initiative of the Government Architect and based at Architectuur Lokaal by 
Aedes (previously NWR), Bouwend Nederland (previously AVBB), the organisations of designers and developers 
(BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG) and the Ministries of VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa and Defence. 
The Kompas guidebooks were developed in consultation with these organizations and are available to everybody 
at no cost. 
 
Since 2019 the international portal TheFulcrum.eu is online. 

  

http://www.thefulcrum.eu/
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1. Towards a competition culture based on architecture policy 
 

In this portfolio, Architectuur Lokaal assessed the development of Dutch competition culture in the architecture 
sector on the basis of 75 procedures. Up until 1 April 1997, there had been no broadly supported general 
regulations to govern the selection of architects in the Netherlands. Since 1972, however, two sets of regulations 
had been drawn up unilaterally by professional associations of designers: the General Dutch Design Contest 
Regulations (ANP) and the Regulations for Limited Competitions (RMO). Proposed selection procedures could be 
informally submitted to the Permanent Competitions Committee (PPC) of what is now the Royal Institute of Dutch 
Architects (BNA). 
 
General regulations were drawn up in 1995 after problems in selection procedures came to light. The BNA issued 
the Black Book for Limited Competitions, and Architectuur Lokaal, founded in 1993 on the strength of the first 
Architecture Policy Paper issued by the Dutch government, organized the debate Competition and Answer on the 
subject of architect selection procedures by local governments (1995). This debate marked the first meeting 
between the Association of Netherlands Municipalities (VNG) and the BNA. In 1997, the Chief Government 
Architect (RBM), a number of ministries, the VNG, professional associations of designers, housing associations, 
developers and builders signed a Covenant on Design Contests in the Field of Architecture, Urbanism, Landscape 
Architecture and Interior Design. The aim was to create a competition culture in the Netherlands and to stimulate 
the staging of design competitions for spatial assignments of cultural significance. After the signing of the 
Covenant, the BNA dropped the ANP and RMO. 
 
Through the Covenant, the Procurement & Design Competition Office was set up and tasked with the following: 
(1) general helpdesk and promotor of competition culture, (2) advice on professionalization among competition 
organizers, (3) documentation, evaluation and periodical reports and (4) publicity and information. The Office was  

 
1 On the initiative of the Chief Government Architect, the Design Competition Office (Steunpunt Ontwerpwedstrijden, later broadened to 
the Procurement & Design Competition Office) was founded on 1 April 1997 by Aedes (previously NWR), Bouwend Nederland (previously 
AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG and the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment; Education, Culture 
and Science; Agriculture, Nature and Fisheries; Transport and Water Management; Foreign Affairs; and Defence. The office is based at 

 
 
based at Architectuur Lokaal as an independent, non-commercial organization.1  After the parties had reached 
agreement on the Kompas for Contests and Limited Competitions manual, they advised their colleagues and 
members to henceforth take part in procedures only if drawn up on the basis of the Kompas. The Netherlands 
Architecture Fund made the use of Kompas mandatory in all grant applications for competitions. In agreement 
with the parties, Architecture Lokaal then developed manuals for development competitions and architecture 
services. All Kompas manuals have since 2004 been modified to comply with European guidelines for the public 
procurement of works and services. The manuals were digitalized and Architectuur Lokaal created the database 
SESAM, which contains all architecture commissions (services and works with a full design component in the 
Netherlands) since 2005. SESAM now totals 3,300 procedures.2  
 
In the years of the financial crisis there was great unrest in the design and construction sector. Because of this, in 
2008-2013 Architectuur Lokaal organized five annual EU Public Procurement Days with all parties involved and 
assessed all new architecture assignments on a daily basis (solicited and unsolicited). Recommendations for 
improvements were made to their organizers. The insights gained from practice resulted in amendments to the 
Kompas manuals. Alignment was also created with EU public procurement law (2012). The Kompas manuals are 
available to everybody free of charge. The use of the manuals is not compulsory. Instead, they are based on the 
principle of ‘self-certification’: a client who wants to select a designer properly will find all that is needed in the 
Kompas manuals. 
 
Over the years, experience in practice has resulted in five basic competition procedure models, on the basis of 
which various alternative versions have proved possible. For example, owing to objections from some architects, 
who considered that the standard competition procedure was disproportionate during the crisis years, the 
Overdiepse Polder competition took the form of a competition split into two rounds.3 New models for selection 
procedures also resulted from other programmes run by Architectuur Lokaal.4 Architectuur Lokaal was also invited 

Architectuur Lokaal. For background information about the Office, see: 
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/global/Achtergrond%20Steunpunt.pdf 
2 SESAM: 3.376 procedures (dd 13-12-20).   
3 See chapter 4.2. 
4 De Olifantenkooi (The Elephant Cage) debate platform, 2009-2016 and Atelier ZZ, 2013-2016 

http://www.arch-lokaal.nl/
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/sesam/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/global/Achtergrond%20Steunpunt.pdf
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to define suitable procedures for the annual competitions to address pressing social issues that the Chief 
Government Architect put on the agenda for the period 2017-2020.  
 
In complex assignments involving multiple parties, gradual plan development becomes more important than 
linear procedures/tenders that regulate everything right down to the signing of the contract for the assignment.  
 
 

2. What is the client after?  
 
For decades, design contests were scarcely a serious option in the Netherlands. One of the exceptions was the 
competition for the proposed Netherlands Architecture Institute in Rotterdam, organized in 1988 by the Ministry 
of Health, Welfare and Culture. This was a limited competition for which the then Minister for Culture invited 
young designers. Participants included the thirtysomethings Jo Coenen, Jan Benthem and Mels Crouwel, as well as 
Hubert Jan Henket and Rem Koolhaas, both in their mid-forties. They have all since become leading architects. In 
the thirty years that followed, few clients deliberately chose to involve younger generations of designers in their 
commissions. An oft-heard argument is that it was impossible because of public procurement regulations, but that 
argument does not hold up when it comes to competitions.  
 
There are many misunderstandings concerning the selection of designers, developers and construction parties. 
Moreover, the terminology used is confusing. The terms ‘tender’, ‘competition’, ‘contest’ and ‘public 
procurement’ are used interchangeably without any clarity on how people interpret them. Many clients (and 
designers) do not know that a competition is a special form of public procurement within Public Procurement Law. 
Often, the distinction between public procurement (of design or architecture services or of construction work) and 
a competition is not properly understood. There are municipalities with a ‘tender policy’ that fail to consider the 
possibility of competitions. 
 

 
 
A client who needs a designer or developer for an assignment should first ask: what do we actually need?  
The matter of ambitions is often overlooked, and clients often focus directly on the programme. Finding the most 
suitable company (public procurement of services and works) is something completely different to finding the 
best solution to a design problem (organizing a competition). Executing the winning projects is a matter for the 
follow-up to the competition. As a logical consequence, submissions are, in line with legislation, assessed 
anonymously. 
Because no eligibility criteria (e.g. experience, turnover, number of staff, etc.) are in principle set in a competition, 
this procedure offers more opportunities for younger designers to achieve success.   
 
Competitions turn out to be an interesting tool in the search for solutions to contemporary problems that occur in 
a transparent manner and in which moments for communication and public involvement in the process can be 
integrated. Competitions, comparatively speaking still modest in number in the public procurement market, are 
increasingly deployed as a real alternative for the procurement of architecture services. 

 
5 See the competitions: Snelweghuis, Droomhuizen, Kust in beweging, Bedrijventerreinen, Sustainability Centre Afsluitdijk, Droom NH, New 
Harloheim and the design research by Atelier ZZ. 
6 See the following competitions: Pontsteiger, Peperklip, Fietsenstalling Nieuwegein, Jabikswoude, Woensel West, Duurzaam sporten, 
Bouwen op elkaar, Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk, Prins Clausbrug, Gezinsappartementen, Tiny House Almere, Entreegebied 

 
4 basic categories of procedures, 4 ‘Kompas’ manuals 
 

 
3. Goal of the contests  
 
The procedures in this portfolio generally reveal four goals: 
1.  Implementation of policy 

Competitions in which the organizer, who will not subsequently act as client, seeks to translate policy aims into 
concrete spatial proposals as a source of inspiration for what are sometimes still future clients.5  

2.  Realization 
Competitions in which the organizer, who is also the client, is looking for the best design to have it built or 
developed.6  

3.  Study / design research 
Competitions in which the organizer, who is (usually) not the client, wants to offer solutions and/or scenarios 
for solutions to specific problems, in collaboration with a variety of partners such as possible future clients, 
interested parties and other specialists.7  

4.  Setting the agenda 
Competitions in which the organizer, who will not act as client, puts an assignment on the agenda by, among 
other things, bringing together future clients and other partners to find solutions.8 
 

 
4. System development based on practice  
 
Public procurement legislation includes a number of logical principles for competitions as a special form of public 
procurement:  
(1) submissions are assessed anonymously (the goal is to select the best project); 
 (2) submissions are assessed by a jury, at least a third of whom possess the same expertise as the entrants (there 
have to be assessors who can read the proposals); and  

AMC, Kunstwerf Groningen, Voetgangersbrug Papendrecht, Oostenburgereiland, Pinetum Blijdenstein, Waterentree Kinderdijk, Energielab 
Nagele, Torenvlietbrug Oegstgeest, Huis van Stad en Regio Dordrecht. 
7 See the competitions: Egyptische Poort, Energielandschap van de toekomst, Circulaire werklocaties, Am I Included, and the research by De 
Olifantenkooi. 
8 See competitions Wonen in winkels, A Home Away from Home, Who Cares, Brood en Spelen, Panorama Lokaal, Verrukkelijk landschap. 
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(3) the assessment must be independent. These principles form the basis for competition procedures in which, 
depending on the aim and the ambition of the assignment, a suitable, proportional and transparent procedure can 
be defined. That has consistently proved possible within terms defined by the legislation.  
 
Looking back, we can note that the financial crisis has boosted the renewal of systems that have evolved over the 
years. We have made the most of the opportunities.  
Looking ahead, we can ask if the way in which the entire process up to and including the granting of a commission 
is organized will suffice in the future. Current legislation offers far more space for communication than most 
clients think (or dare to presume). However, complex assignments that proceed gradually over a long period and 
in consultation with many stakeholders probably call for a new approach based on a number of core principles 
and, hence, for a simplification or modification of the manuals. 
 
4.1 Implementation of policy 
 

   
 
Traditional competition in 1 round (until 2009) 
Competitions aimed at (implementation of) policy issues under the title ‘ideas competitions’, especially at the start 
of this century, and usually organized by pubic authorities. This concerned ‘traditional competitions’ in one round. 
After a public announcement, participants were asked to make a complete submission, for no fee, and with 
prizemoney for the winners. Participation was sometimes limited to designers up to a certain age.9   
In 2005 it was first recommended that designers compile their submission in collaboration with members of other 
professions.10 Since then, participation is teams (compulsory or voluntary) has become more common because it 
better reflects the complexity of current assignments. 
 
4.2 Realization 
 

  
 
Traditional competition in 1 round (until 2009) 
Competitions aimed at realization of the winning project were not often organized before the financial crisis. 
When they were, they mostly concerned traditional public competitions in one round. 
 

 
9 This encountered the problem of age discrimination, which experienced offices sometimes complained about. Organizing competitions for 
offices that registered after a particular date with the Chamber of Commerce has proven to be less problematic. 

  
 
Competition in 2 rounds, selection on the basis of a vision (since 2009) 
In the years after the financial crisis, traditional competitions were increasingly seen as disproportionate. 
In 2009 the province of Noord-Brabant, within the framework of the national programme Space for the River, 
organized the competition River Expansion in Overdiepse Polder (2009). For this traditional limited competition, 
some 28 architects were invited to submit a complete project. No fee was paid to participants, and owing to the 
large number of them, the chances of securing a follow-up commission were slim.   
The architects objected collectively to the procedure in these difficult crisis years. The province and Architectuur 
Lokaal modified the competition into a two-round procedure. In the first round, all architects were asked for a 
limited vision (text and reference images, no design work, for no fee). After selection of a number of visions, the 
selected candidates were asked to elaborate their vision into a design in the second round, for a fee. Half of the 
invited architects dropped out because of doubts about whether such a limited vision would do justice to their 
ideas. The jury members hesitated about whether the anonymous selection of visions with reference images 
would be possible. Nonetheless, this structure provided the basis for the development of the competition in two 
rounds with selection on the basis of a vision in the new Kompas models. This competition procedure has become 
the most commonly used procedure. Traditional (disproportionate) competitions are now a rarity, and when they 
are held, designers often decline to take part.  
 
For the past five years, more and more competitions (in two rounds) aimed at realization of the winning 
submissions are actually held. By contrast, ideas competitions with a vague intention for a follow-up are 
increasingly rare. The results of these competitions were recently completed. That takes quite some time, because 
a competition proceeds in a step by step manner. Exhibitions are increasingly organized during the procedure, 
possibilities for responses from interested parties are built in, the winning project has to be successively 
elaborated after the competition into preliminary, definitive and construction designs, and then follows the tender 
for the construction by a contractor. Discussions about the stages in which designers remain involved still take 
place, and in addition there are clients who want to involve the designers throughout the entire construction. That 
can depend on the scale and complexity of the project. 
Private clients must sometimes secure funding for the realization, because investors want to know what exactly 
they are contributing to. That calls for a concrete plan. In competitions where this is the case, the required funding 
was usually successfully secured on the basis of the winning competition entry, as was the case with the 
competition Kinderdijk World Heritage Visitor Centre (2014). The building and accompanying landscape 
interventions were opened in 2019 by Princess Beatrix. This competition was won by a young architecture office. 
The Pinetum Blijdenstein foundation in Hilversum is still seeking funding for the construction of the Pinetum 
Blijdenstein Pavilion competition (2018), which was also won by a young architect.  
Other competitions won by young architects that will be executed are the Redevelopment of the AMC Entrance 
and Forecourt (2017), in which the architects will remain involved until completion, and Kunstwerf Groningen 
(2017) in which the winners have sought collaboration with landscape architect Piet Oudolf. 
 
 
 
 

10 Competition Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen, State Secretary for Economic Affairs.  
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Competition in 2 rounds, selection on the basis of a vision, with a pre-selection according to eligibility (2019) 
In 2019, the municipality of Dordrecht organized a European competition for a new House for the City and Region. 
In the Netherlands it is uncommon for such a large project (in Dordrecht with a size of 20,000 m2 GFA, which must 
be put out to European tender) to be organized through a competition, as is the case in France and Germany. For 
such an assignment, anonymous selection on the basis of a vision does not offer sufficient basis for the required 
experience. The municipality of Dordrecht wanted to offer as many architects as possible an opportunity to take 
part. In the first round, they were asked for a vision, and to show if they could meet the technical and financial 
eligibility requirements, as well as experience. Anybody who couldn’t meet these conditions independently could 
form a team. This is not in itself all that remarkable, but what is remarkable is that all teams that met the 
requirements were eligible to participate. It is common for a further selection to take place after eligibility has 
been demonstrated. Dordrecht opted not to do that. The visions were assessed anonymously, and four parties 
were then invited to take part in the second round, in which they were asked to elaborate their vision into a 
design.  
 
4.3 Study / design research 
 

  
 
Competition in 2 rounds, selection on the basis of a portfolio (after 2012) 
In 2009 the design and construction sector totally collapsed. The BNA calculated that the number of architects, 
urban designers and engineers employed in the industry had dropped from 15,000 before the crisis to around 
10,000. Half of the companies saw a decline in turnover and commissions, and one third of architecture offices had 
to release staff.11  
 
For young architects there was no way to break through. In response, Architectuur Lokaal initiated the programme 
De Olifantenkooi / The Elephantcage (2009-2016), which brought young designers into contact with young 
developers. That was not so obvious at the time: up until then, people lived in their own bubbles and young 
professionals had little contact with individuals from other disciplines. The Olifantenkooi projects initially took the 
form of pamphlets and gatherings; after that there emerged a desire to find new ways of working together on real 
assignments. That actually happened in the research projects initiated by Architectuur Lokaal. These projects were 
aimed at developing new design and financing concepts and at involving as many possible potential clients and 
other experts. The design studios were supervised by experienced mentors. Design strategies to tackle then 
current issue of building vacancy were devised.12  

 
11 Herman Stil, ‘Architecten vallen om door crisis’, Het Parool, 25 August 2009. The crisis did not affect smaller architecture firms only. At the 
start of this year, Rem Koolhaas had to let go of fifty of the three hundred employees at his OMA office, and the architecture firm Erick van 
Egeraat went bankrupt. 

Architectuur Lokaal expanded the initiative internationally and sought collaboration with parties: in Germany 
(Elefantenkäfig, 2012), Spain (Jaula de los Elefantes, 2013), Turkey (Fil Kafesi, 2014-2015) and England (Elephant 
Cage, 2016).  
Owing to the great interest in De Olifantenkooi, a light selection method for participation had to be devised. The 
first selections took place on the basis of motivation. Architectuur Lokaal developed the method into a procedure 
with a pre-selection based on motivation, then augmented with a portfolio, and later with the possibility of an 
office presentation. This competition is very suitable for smaller projects and offers good access for young 
designers. Architectuur Lokaal implemented the new way of working in the Kompas manual.  
 
Flemish Open Call 
The selection-on-the-basis-of-a-portfolio is somewhat comparable to the Open Call developed in the late 1990s by 
Bob Van Reeth, the first Flemish Government Architect. This procedure has become one of the most important 
instruments deployed by the Flemish Government Architect to create ambitious public architecture in Flanders.13 
The procedure was modelled on the method used by the Dutch Government Architect Wytze Patijn for smaller 
commissions from the Government Real Estate Agency.  
One difference with the Flemish Open Call is that the Flemish Government Architecture Office makes an initial 
selection of portfolios at the request of public clients. Although the Dutch Government Architect in the 
decentralized Netherlands does not have the task of selecting architects in advance for commissions by local 
authorities, it can be interesting to see if and how the Dutch Government Architect, in collaboration with the 
Procurement & Design Competition Office (Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden), can offer 
more support in this regard. The competitions within the framework of the agenda drawn up by the Dutch 
Government Architect 2017-2020 show that is plausible (see Section 4.4).  
 

   
Competition in 2 rounds, selection on basis of a portfolio (since 2013) 
In the context of the Government Agenda Working on Design Power (2013-2016), Architectuur Lokaal developed 
the programme Atelier ZZ, a way of formulating principles for new Regional Environmental Visions. Design 
research was carried out in pilot projects by young architects, selected through the Olifantenkooi method. The 
studios concern larger assignments such as soil subsidence in the Friesian Peat Meadow Area (2014), a Future 
Vision for the Municipality of Weststellingwerf (2015), orientation on the provincial Regional Environmental Vision 
Friesland (2016) and on the Regional Environmental Vision for Zwolle-Zuid (2016).  
In these studios, young architects work under the supervision of experienced colleagues. Together with residents 
and a range of public and private organizations, we studied which conflicting interests existed and which interests 
were shared. Participants depicted the possibilities in design scenarios, which often proved to be an eyeopener for 
the local authority, residents and other parties involved. 
Design research in studios is not new. What is new is that the pre-selection took place in the form of a 
competition, and that new assignments for young architects were studied in consultation with stakeholders such 
as residents, energy companies, farmers and the provinces, parties that previously had not collaborated, to lay 
solid foundations for spatial visions.  
Architectuur Lokaal also translated this approach into competition practice, recently under the title challenge, and 
also for studios with more experienced professionals, such as the Circular Work Locations Challenge (2018). 

12 (Kantoren Sloterdijk, 2012; Winkelgebied Staphorst, 2013; Koepelgevangenis Breda 2015) en zorg (Huisvesting van licht verstandelijk 
beperkte jongeren, 2015, Jongeren met schulden, 2016;). 
13 www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep 

http://mijnomgevingsvisie.nl/atelier-zz/orientatie/handreikingen/
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4.4 Setting the agenda 
Against the background of his agenda for 2017-2020, the Dutch Government Architect Floris Alkemade, a member 
of the College of Government Advisors (CRA), launched a series of four annual competitions. One of the intentions 
was to draw on the imagination of designers to come up with solutions to urgent social problems. 
 In collaboration with Architectuur Lokaal, the competition procedures were modelled in a new way each time to 
enhance the development of competition culture: 

 

  
Competition in 2 rounds, selection on the basis of a vision + prototypes (2016)  
A Home Away From Home: design competition for temporary housing for refugees. The Dutch Government 
Architect, who cannot act as client for local assignments, initiated the scheme; the COA organized the competition. 
Winning designs were elaborated into prototypes, some of which were built. 

 

  
Competition in 2 rounds, selection on the basis of a vision, transfer of clientship (2017)  
Who Cares: competition aimed at spatial neighbourhood renewal focused on an ageing population and changes in 
health care. In this procedure the role of client was split. The Dutch Government Architect organized the first 
round of the competition in collaboration with four municipalities, each of which then organized assignments 
within its own area: Almere, Rotterdam, Groningen and Sittard-Geleen. In this way, a possible follow-up, after a 
public first round, could take place in the municipality with the selected designers.  
This was not the first occasion that a competition for multiple locations had been held at the same time. The Eo 
Wijers Foundation has done that for years (and recently organized the 11th edition, called Delightful Landscape, 
2019, with the help of the Kompas). What was new is that the role of client was transferred to another party in the 
second round.  
In the Who Cares competition, just like in De Olifantenkooi, parties who wouldn’t normally seek each other out 
and who are unfamiliar with what they have to offer each other, but who do need each other to make progress, 
were brought together. In Who Cares, much was invested in involving care professionals as participants in the 
competition, to work on coming up with solutions with designers in teams. 
 

 

 
14 For an extensive explanation, visit Kompas bij Competitions. 

 
Competition in 2 rounds, selection on the basis of a vision, all winners after 1st round (2018)  
 
Brood & Spelen: competition to find solutions for problems in the sandy landscape of Noord-Brabant and 
Gelderland/Overijssel. An approach similar to that in Who Cares was chosen, in which relevant parties and 
designers were brought together. In this competition the stakeholders (farmers and nature organizations) owned 
the land and were also the individual owners of the problems. They worked with the designers on the proposals 
and the fees were issued to them (i.e. not to the designers). The first round resulted in sixteen winning teams; a 
further distinction was not relevant because the second round was aimed at elaborating each assignment 
individually. Broad support was offered to the teams in the process. 
 

  
Competition in 2 phases, each 2 rounds; 1st phase: selection of clients + definition of assignment; 2nd phase: 
selection of designers on the basis of a portfolio + studio (2019) 
Panorama Lokaal: Competition about residential areas on the city fringes. In the 1st phase local parties (at least 
one municipality + one housing association) are invited to form coalitions and to register with a project site. After 
the selection of seven coalitions (in the municipalities of Den Helder, Emmen, Haarlem, Rotterdam, Tilburg, 
Vlaardingen and Westervoort), the assignments are formulated by the partners, with the assistance of the CRA 
and partners. On this basis, competition procedures are defined with the local coalitions, in collaboration with 
Architectuur Lokaal, who in the 2nd phase act as organizers of their ‘own’ competition. In the 2nd phase, they call 
on design teams to register with their portfolio (like in De Olifantenkooi). Selected applicants are invited to take 
part in design studios (like in Atelier ZZ). 
 
4.5 Five basic models  
 
On balance, five basic models have been developed over the years.14  

 

https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
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The competition on the basis of drawing lots offers equal opportunities to all participants, but is not considered 
desirable in practice by anybody.  
The competition on the basis of a portfolio is largely aimed at smaller commissions and for procedures in which 
the assignments are explored further in studios. Sometimes, a short cover letter is requested for participation, in 
addition to the portfolio; sometimes a limited number of selected offices are asked for an office presentation. 
In the competition on the basis of a vision, the first round calls for a brief vision with reference images (no design 
work). A limited number of applicants are invited to take part in the second round, in which they are asked to 
elaborate their vision, for a fee, into a design, usually accompanied by a cost estimate.  
In the traditional competition, a complete submission is directly requested from all interested parties, without any 
fee. Owing to the considerable social cost that such a competition usually entails, it is not popular with either 
clients or designers. 
The French competition is based on the customary European competition procedure in France. After its 
announcement, all interested parties can apply. The succeeding selection can be compared to the selection phase 
in a standard Dutch procurement process that is not public. A limited number of participants that meet the 
selection requirements are invited to submit a proposal.  
 
 

5. Experiences 
 
5.1 Organizers 
Competition culture in Netherlands is relatively young. Yet no matter how professional competition organizers 
may be as public or private clients, they have seldom organized more than one competition.  
The municipality of Leeuwarden had in fact done that, for smaller (development) competitions (2010, 2013). The 
municipality of Dordrecht organized a competition for a large assignment with the House of the City and Region 
(2019), as a follow-up to another sizeable competition entitled Prince Claus Bridge (2014). In Kinderdijk, in the 
municipality of Molenlanden, the Kinderdijk World Heritage Foundation organized the competition Kinderdijk 
World Heritage Visitor Centre (2014). After its success (completed in 2019), the municipality of Molenlanden 
followed up with the competition Kinderdijk World Heritage Water Entrance (2018).  
 
Drawing up competition regulations increasingly proves to be a good opportunity for organizers to not only 
formulate the ambitions and assignment, but also to properly arrange the organization of the process. Internal 
involvement and support are important requirements for a good competition process. It costs an average of some 
17 concepts before the puzzle of the regulations fits together perfectly like a Rubik’s cube and the competition can 
take place. That might seem like a lot, but it has proven necessary: the regulations define not only the contents 
but also the organizational basis for the whole process. That has repeatedly proven to be of great importance for 
the success of the process: all parties involved feel partly responsible. 
More time spent building a firm foundation for the whole process at the start is literally worth the investment. The 
procedures take place step by step and constantly offer space for communication and questions. That is an 
important reason for the lack of complaints and the cost of failures. 
 
Now that more and more winning designs from the competitions are actually being realized, there are more and 
more examples available. The faith of the organizers in the possibilities is increasing, also because the 
competitions are based on broadly supported procedures in the Kompas manuals. The formats are recognized by 
both clients and participants. That is possibly why the attention of the organizers is more strongly focused on the 
substance of the assignments and on finding unconventional solutions for particular problems.  
 
5.2 Participants  
A prerequisite for participation now is at least one registered designer (architect, urban designer, landscape 
architect). Participation in teams, sometimes including specified disciplines, has also become common. In 2005 the 
first competition was organized in which collaboration among participants was proposed.  

 
Not only organizers but also designers are often unfamiliar with the many new specializations and disciplines 
that can be relevant for assignments, even though interdisciplinary collaboration can be valuable in tackling new 
assignments. People from different professions (engineers, economists, care workers, people with expertise in 
circular economics, bio-design, digitalization, infrastructure, agriculture, etc.) do not necessarily connect naturally; 
sometimes an extra effort is needed to bring them together. Designers play a uniting role by depicting the 
collective brainpower of those involved.  
 
In addition, selected participants are increasingly allowed to alter their team for the second round of a 
competition. That is particularly the case in procedures aimed at realization of the winning proposal. In such 
assignments it is increasingly common for individual consultation rounds to be organized during the process to 
optimize the submissions, although this does not of course affect the principle of equal opportunities and fair 
competition.  
 
5.3 Transparency, communication, participation 
An important distinction with public procurement procedures for architecture services is the high level of 
transparency offered by a competition. More and more opportunities are being sought and found for public 
involvement within the competition process.  
 
Regulations, interim news reports and jury reports are published about competitions that Architectuur Lokaal 
works on. In addition, all submissions are published online (with the exception of business sensitive information). 
The openness of submissions is still far from taken for granted. They were made public in the competitions 
included in this portfolio and that has been greatly valued. Moreover, it helps that the assessment is substantiated 
in the Dutch language and not using scores. The aim is to respond to the contents of all submissions, unless this is 
not practical owing, for example, to the high number of submissions.  
 
Support is built up during the procedure, and this anticipates the participation that is referred to in the 
Environmental Planning Act. Public information meetings are held, and there is often an opportunity for everybody 
to contribute during studio sessions. Exhibitions of submissions in the second round are also increasingly common, 
and they offer a wide audience an opportunity respond to the proposals before a decision is reached.  
In the competition for the Redevelopment of the AMC Entrance and Forecourt (2017), the exhibition organized 
prior to the jury decision attracted 3000 visitors, and 500 of them gave a written response (not a vote) to the 
proposals, which were submitted to the jury. The reactions were also included in the jury report. Symposiums, 
publications and various (public) events are organized around competition results, which are of course important 
in generating publicity and support. 
 
5.4 Backend & digitalization 
The back end of the Procurement & Design Competition Office (Steunpunt) has expanded enormously and 
contains the database in which Architectuur Lokaal has archived all Dutch architecture commissions and design 
competitions since 2005. This database (statistic module called SESAM) now contains over 3,200 procedures and 
forms the source for statistics, annual reports, research, communication, knowledge and development. SESAM is 
publicly available to everybody. 
 
Every day the Office (Steunpunt) notes the procedures announced (correctly or not) by TED, TenderNed, the 
Aanbestedingskalender, and numerous incidental sources. This not only provides access to (often untraceable) 
assignments but also provides insight into all Dutch design assignments. 
 
Followers of the Twitter account @archopdrachten receive the new architecture assignments every day free of 
charge. 
 

http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/sesam/
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5.5 Focus points 

• Architectuur Lokaal is the only organization in the Netherlands that works in a structural and systematic way to 
develop and update procedures for selecting designers for spatial assignments and also to provide support for 
competition organizers. We promote continuity and system renewal, better use of data, and renewal of 
existing instruments on the basis of experience gained and possibilities. Expanding knowledge and experience 
through learning processes is necessary to professionalize competition culture as a whole. Both clients and 
contractors, including places of education, possess insufficient knowledge of the (many) possibilities. They can 
be exploited better. 

• Competitions that Architectuur Lokaal is not involved in concern incidental competitions held by organizers, 
professional or not, either public or private. Principles from the Kompas manuals are increasingly used in such 
procedures, among them transparency, proportionality, reasonable fees and so on. Parts of the text are often 
copied, also by public authorities and prominent organizations. That never benefits the assignment or the 
process, and leads to peculiar procedures, frustrations, disappointments and complaints. 

• Publication of competitions on TenderNed is mandatory if the fees and the value of a possible follow-up 
commission exceed the European threshold. Most Dutch competitions are not subject to public procurement, 
but even ‘below the threshold’ the procedures can be difficult to find because they are only published on the 
website of the organizer and/or in local media. The results of the procedures often remain unpublished. 
Determining and formulating the follow-up to the competition is often especially difficult for the organizers. 
Assignments that are subject to public procurement are published incorrectly on TenderNed. 

• There are still some organizers who stage a disproportionate number of traditional competitions. Regulations 
are not always downloadable (as PDF); then various versions of the regulations circulate because amendments 
are made without it being made clear when, what and why something changes.  

• Often, the same information is not given to the participants. For example, if no information notices are 
published (in which both the questions and answers are made available to everybody). In addition, questions 
are answered individually by telephone, resulting in unequal information for participants. 

• Some participants are sometimes encouraged to make greater efforts than others (‘additional information 
boosts your chances’) but the additional material is not necessarily assessed. Conversely, assessment criteria 
are sometimes employed even though nothing has been requested that justifies the employment of those 
criteria. 

• Various prejudices exist among architects concerning public procurement. At the same time, it is apparent that 
their knowledge of public procurement in general, and of competitions (as a particular form of public 
procurement) in particular, is poor. 

 
15 See also: Davos Declaration Baukultur 2018, signed by the Ministers of Culture of the European member states. 

• The terms competition, tender, challenge, etc. are used interchangeably by competition organizers and 
participants without an understanding of the principle differences.  

• A striking fact, as Architectuur Lokaal frequently learns from clients and organizers, is that people in the design 
sector do not read carefully, that they make a relatively large number of formal errors, submit incomplete 
proposals, fail to include required documents, and complete forms inaccurately. This last aspect is not by 
definition down to the participants alone. The Dutch UEA form (which must be used for all public 
procurements, and not just in the design sector) is not designed in a user-friendly way. Architectuur Lokaal 
would like to act and call on the Ministry of Economic Affairs to address this problem; the CRA supports this 
intention. 

• Although a lot of design research is carried out in the Netherlands, the possibilities of bringing together 
research participants through a form of competition are not fully exploited.  

• The result of a competition is often difficult to find because it is often unpublished. Moreover, jury reports and 
submission are often not made public. Websites launched specially for a competition often disappear. The 
disappearance of such sites often means the loss of a lot of knowledge and expertise (regulations, jury report, 
submissions). Wherever possible, the Office files in its archive the regulations of procedures in which it was not 
involved to preserve the knowledge and information, and it searches for information about the process and 
results of procedures. 

Sometimes it is a precondition that submissions can be used, in full or part, without the permission of the maker. 
The platform battleofconcepts, which (decentral) government organizations can make use of, assumes in principle 
a Creative Commons 0 license (CC0). Through this, the submission enters the public domain and everybody has the 
right to copy, adapt and realize the submitted material without permission, even for commercial purposes. 
 
 

6. International collaboration 
 
European competition culture is highly varied, even though we all operate under the same European public 
procurement legislation. There are big cultural differences between various countries. There is no independent 
information about what happens in all countries. Although international collaboration (certainly among younger 
generations) has become normal, that does not yet apply to competition culture.  

Architectuur Lokaal is constantly working to build up a network aimed at:  
1. Promoting building culture in Europe15 
2. Further expanding collaboration related to knowledge and information about competition culture in Europe 
3. Improving access to competitions outside the Netherlands through national platforms on which they are 

announced and accessed 
4. Researching the possibilities for structural collaboration with European countries 
5. Developing jointly instruments to improve competition culture internationally. 

 
Over the years Architectuur Lokaal has initiated a number of campaigns, meetings, publications, etc. and also took 
part in programmes initiated in other countries.  
Close cooperation with the United Kingdom has resulted in the launch of the public procurement portal Project 
Compass CIC, which is modelled on that of the Procurement & Design Competition Office (Steunpunt), and 
Flanders is also exploring possibilities. And conversely, knowledge from other countries is relevant to 
developments in the Netherlands. 
 
Based on the international collaboration through the programme Competition Culture 2017-2020 and with A10 
New European Architecture Cooperative, the international portal www.Fulcrum.eu was published online in 2019. 
This is the first cross-border portal to provide access to architecture commissions from the European countries. 
 

https://arch-lokaal.nl/conference-competition-culture-europe/
http://www.fulcrum.eu/
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International congress Competition Culture Europe, Amsterdam 2017 
 
Exchanges  

2019 Orde van Architecten, Vlaamse Raad, Vlaams Bouwmeester, architectuurorganisaties, Brussel (BE) 

 EU Portal Competition Culture Europe, Fulcrum.Eu (EU) 

 

CCE Kennispool, met A10 New European Architecture Cooperative, Bartlett School of Planning, London (UK) 
en Robert Temel, Architektur- und Stadtforscher, Wenen (A), Amsterdam (NL) 

2018 CCE Congres EU Centre for Geological Education, Lublin University of Technology, Chęciny, Kielce (PL) 

 

Verso una legge per archittettura, ll quadro Europeo, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, MAXXI, 
Rome (IT) 

2017 Urban Institute Moskou (RU), Amsterdam (NL) 

 CCE Congres, met A10 New European Architecture Cooperative en partners, IJ Kantine Amsterdam (NL) 

 

Program Competition Culture in Europe 2017-2020, i.s.m. A10 New European architecture Cooperative 
(EU) 

 Recent developments in Dutch design contest culture, Delegation Norway (N), Amsterdam (NL) 
2016 Elephant Cage, Portsmouth School of Architecture, Portsmouth (UK) 

 Orde van Architecten, Vlaanderen (B), Amsterdam (NL) 

 Israelian Delegation Institute of Technology, Haifa (IL), Amsterdam (NL) 

 Recent developments in Dutch design contest culture, Leeds Beckett University, Leeds (UK) 
2015 Fil Kafesi (TR), Herontwikkeling Koepelgevangenis Breda (NL) 

 Launch Portal Fulcrum.EU i.s.m. Project Compass CIC, Royal Festival Hall, London (UK) 

2014 Fil Kafesi, i.s.m. Creative Initiatie & TSMDhere (TR), Ankara (TR) 

 Jaula de los Elefantes, IAAC, Valdaura/Barcelona (ES) 

 Samenwerkingsovereenkomst Project Compass, London (UK) 

 Process Innovation, NL Embassy, Building Centre London (UK) 

 Project Compass, the international dimension of procurement in architecture, EFAP Vilnius (LT) 

2013 Netwerk Architecten Vlaanderen NAV (B), Amsterdam (NL) 

 Europees Economisch en Sociaal Comité, Van Iersel, i.s.m. met project Compass (UK), Brussel (BE)  
 Consip/OpenPeppol, Carmen Ciciriello i.s.m. Project Compass (UK), Rome (IT) 

2012 Elefantenkäfig, Consulaat-Generaal NL Düsseldorf, Keulen (D) 

 Scottish Chief Architect, International Summit, The Lighthouse, Glasgow, Schotland (UK) 

2011 
EU Architectural Competitions Procurement & Design, EFAP Nicosia (CY) 
Soportes Públicos, Prácticas Privadas, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile,  

 Universidad Diego Portales, Santiago de Chile (CL)  

 Kennispool Vlaams Bouwmeester (B), Stiftung Baukultur (D), Architectuur Lokaal (NL), Brussel (BE) 

 Forum Netzwerk Baukultur Niedersachsen, Hannover (D) 

2010 International Network Meeting, Bundesstiftung Baukultur, Hamburg (D) 

2009 Ordem dos Arquitectos, Famalicao (PT) 

 The matter of public interest, EFAP Praag (CZ) 

2007 Architekturpolitik, Designmanual eller politisk manifest, Realdania, Vejle (DK) 

 Panorama NL<>SC, Glasgow (SC) 

2005 Eesti Arhitektide Liit, Tallinn (EE) 
2004 National Council for Architecture Finland & SAFA, Helsinki (F) 

 Panorama NL<>VL, Hotel Errera, Brussel (BE) 

 Key note speech, 48th IFHP World Congress Oslo (N) 

 Parlementaire Enquête Oostenrijk, Parlement van Oostenrijk, Wenen (AT) 

 Uitwisseling Noorwegen-Zweden, gemeente Oslo, Villa Stenersen, Oslo (N) 

2003 Architektenkammer Sachsen Anhalt, Marten Luther Universität, Halle (D) 

2002 Lokal architekturpolitik, Dansk Arkitektur Center DAC, Kopenhagen (DK) 

 Panorama NL<>D, Keulen (D) 

 ACE, Erasmus School of History, Culture and Communication, EFAP, Helsinki (FI) 

 Mission Interministerielle pour la qualité des constructions publiques MIQCP, 

 Pratique de la Commande, CNIT, La Defense, Parijs (FR) 

2001 Architektur Wettbewerbe, Bundesministerium, Bonn (D) 

2000 Workshop Overheidsopdrachten, Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Brussel (BE) 

 Bureau Vlaams Bouwmeester, Katholieke Universiteit Leuven, Brussel (BE) 
1997 Studieprogramma Roskilde (DK), Rotterdam 

1995 Uitwisseling Koning Boudewijnstichting, Brussel (BE) 
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80 design contests 
2020 Ontwikkelcompetitie Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12, Helvoirt, Gemeente Haaren (Vught) (loopt) * 

 Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart, Gemeente Amsterdam (loopt) * 
Panorama Westervoort, Mosterdhof, Gemeente Westervoort i.s.m. College van Rijksadviseurs * 
Panorama Vlaardingen-Westwijk, Gemeente Vlaardingen i.s.m. College van Rijksadviseurs * 
Panorama Tilburg-Noord, Gemeente Tilburg i.s.m. College van Rijksadviseurs * 
Panorama Rotterdam-Beverwaard, Gemeente Rotterdam i.s.m. College van Rijksadviseurs * 
Panorama Haarlem-Schalkwijk, Gemeente Haarlem i.s.m. College van Rijksadviseurs * 
Panorama Emmen-Bargeres, Gemeente Emmen i.s.m. College van Rijksadviseurs * 
Panorama Den Helder-Julianadorp, Gemeente Den Helder i.s.m. College van Rijksadviseurs * 

2019  Verrukkelijk Landschap, Eo Wijers Stichting, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Verrukkelijk Landschap, Eo Wijers Stichting, De Kempen en Groote Heide  
Verrukkelijk Landschap, Eo Wijers Stichting, Twente  
Verrukkelijk Landschap, Eo Wijers Stichting, Zuid-Limburg 
Panorama Lokaal, College van Rijksadviseurs 
Huis van Stad en Regio Dordrecht, College van Rijksadviseurs * 
Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest, Provincie Zuid-Holland * 

2018  Challenge circulaire werklocaties 2050, Provincie Noord-Holland 
Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk, Gemeente Molenlanden * 
AM I Included?, AM, Utrecht 
Prijsvraag Park Huis Doorn, prijsvraag voor parkobjecten, Rijksvastgoedbedrijf * 
Paviljoen Pinetum Blijdenstein, Stichting Pinetum Blijdenstein, Hilversum *  
Brood en Spelen #Gelderland-Overijssel, Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester * 
Brood en Spelen #Noord-Brabant, Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester * 

2017 Energielandschap van de Toekomst #Landelijk, Noord-Brabant, Coöperatie NederLandBovenWater * 
Energielandschap van de Toekomst #Stedelijk, Zwolle, Coöperatie NederLandBovenWater * 
Energielandschap van de Toekomst #Waterlijk, Zeeland, Coöperatie NederLandBovenWater *  
Energielab Nagele, Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele * 
Oostenburgereiland, Stadgenoot, Amsterdam * 
Voetgangersburg over de Burgemeester Keijzerweg Papendrecht, Gemeente Papendrecht * 
De Egyptische Poort, Gemeente Bladel *  
Herontwikkeling Entree en voorterrein AMC, Academisch Medisch Centrum Amsterdam * 
Kunstwerf Groningen, Gemeente Groningen *  
Who Cares Almere, Rijksbouwmeester > Gemeente Almere *  
Who Cares Groningen, Rijksbouwmeester > Gemeente Groningen * 
Who Cares Rotterdam, Rijksbouwmeester > Gemeente Rotterdam * 
Who Cares Sittard-Geleen, Rijksbouwmeester > Gemeente Sittard-Geleen * 

2016  Wonen in Winkels, Gemeente Rotterdam * 
De Olifantenkooi / Elephant Cage, Kustversterking Portsmouth, University of Portsmouth 
Atelier Zwolle-Zuid, Gemeente Zwolle 
Proeftuin Erasmusveld Den Haag, BPD * 
Atelier Omgevingsvisie Fryslân, Provincie Fryslân 
Form follows mentality: ontwerpen voor jongeren met schulden, Het Instituut / ONS Bank 
Bevrijd Wonen, Jouw Tiny House in Almere, Gemeente Almere *  
A Home Away From Home, Rijksbouwmeester * 

 
 

2015  Gezinsappartementen, Gemeente Rotterdam *  
Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, Gemeente Weststellingwerf 
De Olifantenkooi, Wonen in een kelderbox, Oudervereniging KansPlus, Amsterdam 
De Olifantenkooi / Fil Kafesi, Koepelgevangenis Breda, Rijksvastgoedbedrijf 

2014  Prins Clausbrug, Gemeente Dordrecht * 
Veenweide Atelier Friesland, met Ministerie van IenM (AAARO) 
De Olifantenkooi /Fil Kafesi, New investment strategies for public space, Ankara  
Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk * 

  Herontwikkeling Lommerrijk, Exploitatiemaatschappij Lommerrijk, Rotterdam  
2013  De Olifantenkooi / Jaula de los Elefantes, Barcelona: Bestaat zelfredzaam vastgoed? 

Waterwoningen Wiarda, gemeente Leeuwarden * 
 Bouwen op Elkaar, Gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap, gemeente Den Haag *  

De Olifantenkooi in Staphorst, een denkmodel voor het winkelcentrumgebied, Het Instituut 
De Olifantenkooi / YD2M3, Nieuwe concepten voor zorgopgaven, met Philadelphia Zorg 

2012  Duurzaam Sporten, Playgrounds Richard Krajicek, Richard Krajicek Foundation * 
De Olifantenkooi / YD2M2: Leegstand Sloterdijk, Amsterdam, met PMB Westpoort 

2011  Woensel West, Stichting Trudo Eindhoven * 
New Harloheim, Metropoolregio Amsterdam, Ymere en Nederlands Architectuurinstituut 

2010  Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude, Gemeente Leeuwarden * 
Nieuwbouw Fietsenstalling Ringstede, Gemeente Nieuwegein * 

  Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio, Oogziekenhuis Rotterdam 
2009  Rivierverruiming Overdiepse Polder, Provincie Noord-Brabant * 

DROOM NH, Provincie Noord-Holland 
World Sustainability Centre Afsluitdijk, Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk 

2008  Bouw natuurlijk je eigen vrijheid ’t Vaneker, Gemeente Enschede * 
Uitbreiding Hollandse Brug, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

2007 Nieuwe toegangen voor de koppen van De Peperklip, Vestia Rotterdam-Feijenoord *  
2006  Meervoudige Opdracht Pontsteiger, Combinatie De Principaal/De Key, BB De Dijk, Delta Forte/Rochdale, 

Amsterdam * 
Ruimte voor kinderen, Waarborgfonds Kinderopvang 

2005 De Juiste Mix. Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen, Staatssecretaris Economische Zaken 
2003 Wonen op niveau, Gemeente Enschede en Projectbureau Wederopbouw Roombeek 
  Kust in beweging, Nederlands Bureau voor Toerisme en Recreatie 

2001 Droomhuizen, Kunstcommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort  

2000  www.Snelweghuis.nl, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat 

1999  Herinrichting Sociëteit Nieuwspoort Den Haag, Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort 
* Winning plans executed / in progress / execution in preparation 
 
The following pages contain general information per competition (in Dutch). For each competition, an icon gives 
a general outline of the procedure, indicating where the follow-up is aimed (see below). 
More information, such as regulations, jury reports and submissions, can be found under the links 
Documentation. 
 

 

  

https://arch-lokaal.nl/kust-in-beweging/
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2020 Ontwikkelcompetitie Herontwikkeling Kastanjelaan 10-12, Helvoirt 
 

 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Haaren (na gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021: gemeente Vught) 

Partners Geen 

Opgave  Creatief, hoogwaardig en duurzaam voorstel voor de herontwikkeling van de Oude Dr. 
Landmanschool en naastgelegen directeurswoning, dat bijdraagt aan de leefbaarheid van 
Helvoirt. Het voorstel versterkt de identiteit van het gebied, voorziet in een sociaal 
maatschappelijke functie en getuigt van hoge architectonische kwaliteit. De gebouwen 
blijven behouden waarbij de monumentale voorgevels van beide panden ongewijzigd 
blijven. Voorstellen op het gebied van duurzaamheid, zoals energieneutraliteit, circulariteit 
en klimaatadaptatie en binnenklimaat maken deel uit van de opgave, evenals de 
instandhouding van de gebouwen na ingebruikname.  

Doel Vinden van een partij die de gebouwen kan ontwikkelen, financieren, realiseren en (laten) 
onderhouden na ingebruikname, verkopen van de gebouwen t.b.v. daadwerkelijke 
realisatie van het hiertoe te selecteren ontwikkelvoorstel, uitdagen van de markt en daarbij 
het bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om te komen het een 
aansprekend, haalbaar en realiseerbaar ontwikkelvoorstel, waarbij ontwerpkwaliteit en 
maatschappelijk rendement belangrijk zijn. 

Procedure Openbare ontwikkelcompetitie met voorselectie (adhv. Kompas light Ontwikkelcompetities 
(2019) 

Uitschrijfdatum 28 oktober 2020 

Resultaat Maart 2021 

Doorlooptijd 5 mnd. 

Deelnemers Teams van ontwikkelaars en ontwerpers, ingeschreven in KvK resp. Nederlands Architectenregister 
dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. 

Inzendingen Voorselectie: uit 17 aanmeldingen werden  7 teams geselecteerd voor een presentatie ter toelichting 
van de aanmelding. 3 ontwerpteams zijn uitgenodigd voor deelname aan de competitie door het 
doen van een inzending: (1) Vastlab Projectontwikkeling BV en Atelier van Berlo ism Beekhuizen 
Makelaardij en Homes factory BV (2) Vevag BV (handelsnaam Kroot & Partners) en Braaksma & Roos 
Architectenbureau, (3) Houta Projectontwikkeling BV en Architecten aan de Maas BV 

1e ronde Schetsontwerp, business case 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 10.000 excl. btw voor de twee niet winnende teams (€ 5.000 excl. btw per team) als 
tegemoetkoming in de kosten 

Winnaar Pm (procedure loopt) 

Jury Selectiecommissie: Annemariken Hilberink, HilberinkBosch (voorzitter), Ruurd Breddels, 
Breddels Consultancy, Vincent van Rijsewijk, SOOH, Martien Vromans, wethouder 
gemeente Haaren, Joan van den Akker, gemeentesecretaris Haaren. 
Jury: Floris Alkemade, architect FAA (voorzitter), Peter Blankenstein, onafhankelijk adviseur 
wonen en zorg, Anne-Marie Rakhorst, ondernemer en eigenaar Duurzaamheid.nl 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Tentoonstelling  

Vervolg Verkoop van de gebouwen aan de door de jury geselecteerde partij met het oog op 
realisatie van diens geselecteerde winnende plan.  

Bouwbudget Nvt. betreft verkoop gebouwen (vaste prijs: €  750.000,00 excl. btw) 

Klachten Pm (procedure loopt) 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/ontwikkelcompetitie-herontwikkeling-kastanjelaan-10-12-helvoirt/ 
Reglement en bijlagen 
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2020 Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam 
 

 
Locatie, foto gemeente Amsterdam / Paul Deelman 
 

 

 

 

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam  

Partners Geen 

Opgave  Creatief, innovatief, hoogwaardig en duurzaam ontwikkelvoorstel voor de kavel Omval-
Weespertrekvaart Amsterdam, dat bijdraagt aan een stedelijk milieu met gemengde 
functies. Het voorstel versterkt de identiteit van het gebied en vormt een plek van 
ontmoeting , rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van het gebied.  
Bebouwing met alzijdige uitstraling en bijzondere architectonische kwaliteit. Afwisselend 
en levendig programma (geen woonfuncties), plint met minimaal 300 m2 bvo horeca; 
ideeën voor het openbare gebied rondom de beoogde nieuwbouw. 

Doel Realiseren van de ambities voor het plangebied; komen tot aansprekende en realiseerbare 
plannen waarin maximale ontwerpkwaliteit gepaard gaat met kennis van het ontwikkel- en 
bouwproces; zo breed mogelijk uitdagen van de markt en daarbij het bieden van zoveel 
mogelijk vrijheid aan de deelnemers om te komen tot zoveel mogelijk creativiteit en 
innovatie; vinden van een marktpartij die het gebouw kan ontwikkelen, financieren, 
realiseren en exploiteren; in erfpacht uitgeven van de bouwkavel ten behoeve van 
daadwerkelijke realisatie van het winnende ontwikkelvoorstel; onderzoeken en toepassen 
van innovatieve ontwikkelmethoden in gebiedsontwikkeling (pilot). 

Procedure Openbare ontwikkelcompetitie op basis van visie (adhv. Kompas light 
Ontwikkelcompetities (2019) 

Uitschrijfdatum 17 juli 2020 

Resultaat April 2021 

Doorlooptijd 9 mnd. 

Deelnemers Teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemer. Ontwerpers ingeschreven in het 
Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. 

Inzendingen Eerste ronde: 19 visies; 2e ronde 5 teams . 

1e ronde Visie 

2e ronde Structuurontwerp, businesscase. 

Vergoedingen € 30,000 tot € 50.000 btw totaal t.b.v. minimaal 3 en maximaal 5 gelijke vergoedingen ad  
€ 10.000 excl. btw in de 2e ronde. 

Winnaar Pm (procedure loopt). Geselecteerde visies voor uitwerking in de tweede ronde: De 
Centrale (Casa 23 BV, Office Raumplan BV en Zenitbouw BV), Spectrum Amsterdam 
(Crowdbuilding BV, Space&Matter en Het Nieuwe Bouwbedrijf BV), De Kleine Omval. 
Vrijplaats voor de makers van de stad, (Tenman, temp.architecture.urbanism en Vink 
Bouw), Do Amsterdam (Heutink Groep BV en Olaf Gipser Architects) en De Opstap - De trap 
geeft de stad een podium (Local Development BV, Toko Fuze en Bouwbedrijf Van den 
Hengel) 

Jury Ton Schaap, Real Urbanism (voorzitter), Gus Tielens, Korth Tielens Architecten, Liesbeth 
Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) en directeur Linkeroever, 
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy, TU Eindhoven, Patricia Wijntuin, 
onderzoeker lectoraat Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool 
Utrecht. 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Tentoonstelling  

Vervolg Uitgifte bouwkavel aan de winnaar met het oog op realisatie van het winnende plan; 
sluiten van een optieovereenkomst met de winnaar. 

Bouwbudget N.v.t, betreft gronduitgifte. Minimale (totale) erfpachtgrondprijs van de in erfpacht uit te 
geven bouwkavel € 2.4 miljoen excl. btw. Erfpacht op basis van programma. Bij het sluiten 
van de optieovereenkomst betaalt de winnaar een vaste optievergoeding van € 50.000 aan 
de gemeente. 

Klachten Pm (procedure loopt) 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/ontwikkelcompetitie-omval-weespertrekvaart/ 
Reglement en bijlagen 

 
  

https://arch-lokaal.nl/ontwikkelcompetitie-omval-weespertrekvaart/
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2020 Panorama Lokaal / Westervoort-Mosterdhof 
 

 
 

 
 
Wijk aan de dijk: Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda), Harm  
Veenenbos, Rens Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn Velderman (Endule),  
Petra Hofman, Gino Hofman (Diep) 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Westervoort  

Partners Vereniging van Wijk Mosterdhof (in oprichting), Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn 
en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects,  
Provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort 

Opgave  De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof 
samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen 
liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat 
concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast 
de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en 
opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het 
Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark 
IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de 
Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de 
woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste 
veranderingen. Door bundeling van competenties kan breed draagvlak worden 
gegenereerd waardoor bewoners en coalitiepartners worden gemotiveerd om concrete 
bijdragen te leveren aan realisatie, zonder daarbij het tempo te verliezen. 

Doel De ontwikkelingen die de betrokken partijen voor ogen hebben te versnellen, 
de beoogde oplossingen te optimaliseren, een creatief, integraal en realiseerbaar plan voor 
verbetering van de openbare ruimte te verkrijgen. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)  

Uitschrijfdatum 9 december 2019 

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd. 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.  

Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen, Ontwerpfase: 3 teams  

1e ronde (1) Dingeman Deijs en Dennis Koek (Dingeman Deijs Architects), Patrick Mc Cabe en Bas 
Poppe (REDscape Landscape Urbanism); (2) Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda 
(Barzilay+Ferwerda), Harm Veenenbos en Rens Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn 
Velderman (Endule), Petra Hofman en Gino Hofman (Diep); (3) Guido IJntema en Lars 
Schothuis (Buro SRO), Peter Groot (H2A), Edwin Verdurmen (Studio Earth) en Berry Kessels. 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar Wijk aan de dijk: Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda), Harm 
Veenenbos en Rens Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn Velderman (Endule), Petra 
Hofman en Gino Hofman (Diep) 

Jury Daan Zandbelt, Rijksadviseur, (voorzitter), Han van Ardenne, ontwerper Mosterdhof, 
JaapJan Berg, Bergplaats, Ton Fransen, Vereniging van Wijk Mosterdhof, Anke van Hal, TU 
Delft / Nyenrode Business Universiteit 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Westervoort 

Participatie Bewoners, wijktafels; bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de 
prijsvraag met een breed publiek gedeeld.  

Vervolg Bezien welke mogelijkheden vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te 
concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe 
samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/ 
Juryrapport 

 

https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://panoramalokaal.nl/
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
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2020 Panorama Lokaal / Vlaardingen-Westwijk 
 

 
 

 
 
Westwijk Rooted, Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades 
(Shift architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen  
Roelandse (Acacia Water) en Tom Bosschaer (except) 
 

 

 
 

Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen  

Partners Waterweg Wonen, Synchroon, Klankbordgroep West. Staatsbosbeheer, 
Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij het opstellen van 
de opgave en bij de ontwerpateliers. 

Opgave  Het vinden van een toekomstbestendige sociale en fysieke balans in de Westwijk. Kan het 
toevoegen van woningen, deels uit andere marktsegmenten, in combinatie met het 
aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het water- en energiesysteem 
nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om de sociale balans te herstellen? Hoe kan 
het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen? Hoe kunnen 
buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen tussen wijk 
en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed bereikbare 
woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden ontstaan? 

Doel Leveren van een bijdrage aan de Gebiedsvisie ; uitkomsten van de prijsvraag zo mogelijk in 
praktijk brengen. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) 

Uitschrijfdatum 9 december 2019 

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd. 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister. 

Inzendingen Voorselectie: 36 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams 

1e ronde (1) Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades (Shift architecture 
urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia Water) en Tom 
Bosschaer (except); (2) Gijs Wolfs en Paul Kersten (wUrck architectuur stedenbouw 
landschap), Mercè de Miguel Capdevila (P2), Andy Kwaspen (Tauw), Ronald Goderie 
(Goderie Ecologisch Advies) en Woud Jansen (Alba Concepts); (3) Pieter Veen en Feline 
Verbrugge (Circular Landscapes), Paul de Graaf, Max de Corte en Bastiaan Rooduijn 
(Coöperatie Ondergrond), Nina Ravestein (P.A.D. landscapes), Jurrian Arnold (Open Kaart). 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar Westwijk Rooted, Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades (Shift 
architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia 
Water) en Tom Bosschaer (except); 

Jury Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter), Allard 
Nieuwstraten, procesmanager Waterweg Wonen, Job Posner, regiomanager Synchroon 
Paul Joormann,, Gemeente Vlaardingen, Nelleke van der Luit, Klankbordgroep West  

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Vlaardingen 

Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een 
breed publiek gedeeld. 

Vervolg Overleg met de winnaar om te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een 
vervolgopdracht, gericht op realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe 
samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/ 
Juryrapport 

 
 
  

https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://panoramalokaal.nl/
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2020 Panorama Lokaal: Tilburg-Noord 

 

 
 

 
 
Mozaïek Tilburg-Noord: Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK),  
Casper Hügel (Witteveen+Bos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Tilburg  

Partners WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, Waterschap De Dommel 

Opgave  De kern van de opgave in Tilburg-Noord is om belang(hebbend)en (zowel markt- als 
overheidspartijen en burgers) een handelingsperspectief te bieden, dat de partijen op de 
lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te 
gaan. Daarbij liggen de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de 
maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de 
woningbouwopgave. Van de mogelijke voorstellen moeten de positieve effecten uitwerken 
op de hele wijk en in het bijzonder op de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan 
ontwerpers is om dit handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar 
mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal 
maatschappelijk rendement kan worden gehaald uit bestaande programma’s en geplande 
investeringen. 

Doel Bijdragen aan versnelling in (samenhangende) opgaven en projecten, versterken van 
geografische en inhoudelijke verwevenheid en kwaliteitsimpuls van de opgaven in Pact 
Noord, Kouwenberg en Landschapspark Pauwels, bijdragen aan de voorgenomen realisatie 
van het woningprogramma in het gebied, met goede exploitatiemogelijkheden, bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van de vijf ‘doorbraakopgaves’ van het Pact Noord. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) 

Uitschrijfdatum 9 december 2019 

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd. 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister. 

Inzendingen Voorselectie: 24 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams 

1e ronde (1) Mathieu Kastelijn, Stijn Heesbeen en Wietske Schober (KAW architecten), Rian 
Vermeulen, Nico van Hooijdonk en Renze van Och (BRO); (2) Anne Seghers, Maaike Postma 
en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK), Casper Hügel (Witteveen+Bos); (3) Ed 
Bergers (Baudoin van Alphen Bergers), Ton van der Hagen (Archistad), Berny van de Donk 
(Donk), Marc Okhuijsen (Zonnova / Reciprocité), Esther Kruit en Mariëlle Kok (Kruit | Kok 
Landschapsarchitecten) en Koj Koning. 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar Mozaïek Tilburg-Noord: Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal 
(RUIMTEVOLK), Casper Hügel (Witteveen+Bos) 

Jury Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter), Nathalie Brooks, 
Nachenthaly Francisco, bewoners, Wouter van Gent, UvA, Lucas Zoutendijk, Studio 1:1 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Tilburg 

Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed 
publiek gedeeld. 

Vervolg Verkennen mogelijkheden voor realisatie van de ideeën in de betreffende wijk, in nauwe 
samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders; onderzoeken of en hoe de 
winnaar kan aansluiten bij Living Lab Tilburg, Landschapstriënnale 2020. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/ 
Juryrapport 

  

https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
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2020 Panorama Lokaal: Rotterdam-Beverwaard 
 

 
 

 
Het Kookboek, Zuzana Jančovičová, Agate Kalnpure en Matthew Cook 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam  

Partners Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta, Gebiedsorganisatie 
IJsselmonde 

Opgave  De kern van de opgave ligt in een slimme koppeling tussen urgente ruimtelijke opgaven 
voor de lange termijn met de problematiek van bewoners op de korte termijn waarbij hun 
expertise als gebruikers wordt benut. Er liggen grote kansen in de integrale aanpak van de 
openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzakelijke aanpak 
van het riool belangrijke dragers zijn. Daarbij moeten fysieke barrières worden geslecht 
zodat de wijk integraal deel uitmaakt van de stad Rotterdam en het eiland IJsselmonde. 
Een aanpak van deze opgaven zonder gebruik te maken van de energie en betrokkenheid 
van bewoners van Beverwaard is kansloos. 

Doel Leefbaarheid van de wijk hoger op de agenda zetten, bijdragen aan het agenderen, het 
verbinden, het innoveren en het uitdagen van betrokken partijen om de stadsrand 
Beverwaard in stappen klaar te maken voor de toekomst. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) 

Uitschrijfdatum 9 december 2019 

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd. 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister. 

Inzendingen Voorselectie: 22 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams 

1e ronde (1) Bram van Ooijen (Bureau UFO), Jens Jorritsma (obscura), Lucas Zoutendijk (studio 1:1), 
Cees Groot (Groot ecobouw) en Liselotte de Haan (Liselotte de Haan); 
(2) Wouter Deen (HilgersomDeenduurzaam), Thijs Mulder en Jaap van de Boogaard 
(studioDAT), Catherine Visser en Daan Bakker (DaF-architecten), Nienke Bouwhuis 
(Krachtgroen) en Philip Kuijper (DeGroeneConnectie); 
(3) Zuzana Jančovičová, Agate Kalnpure en Matthew Cook. 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar Het kookboek, nieuwe smaken voor de bloemkoolwijk, Zuzana Jančovičová, Agate Kalnpure 
en Matthew Cook. 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Johan van Driel, heemraad Waterschap 
Hollandse Delta, Leny van Galen, bewoner Beverwaard en lid van Buurt Bestuurt, Jeffrey de 
Ruijter, bewoner van Beverwaard en lid jongerenbestuur IJsselmonde, Bert Wijbenga, 
wethouder van Rotterdam, Sandra Zimmermann, directrice Stichting Kledingbank 
Rotterdam Zuid (SKRZ). 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Rotterdam 

Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed 
publiek gedeeld. 

Vervolg Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een commitment met het oog op concrete 
realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen 
en overige stakeholders. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/ 
Juryrapport 
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2020 Panorama Lokaal: Haarlem-Schalkwijk 
 

 
 

 
 
WADDENBUURT COMMONS, Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E),  
Daryl Mulvihill (DMAU) en Socrates Schouten (Waag) 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Haarlem  

Partners Pré Wonen, Wijkraad Molenwijk 

Opgave  De kern van de opgave in Haarlem Schalkwijk is de herinrichting en programmering van de 
openbare ruimte om zo een eigen identiteit en nieuw perspectief voor het stadsdeel te 
bieden. Hoe kan gerichte differentiatie van de openbare ruimte helpen deze geschikt te 
maken voor ontmoetingsplekken en voorzieningen? Hoe kunnen daarmee kansen worden 
geboden aan bewoners en gebruikers? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de 
blauwgroene zoom rondom Schalkwijk en het slim combineren van opgaven zoals de 
energietransitie, de voorgenomen verdichting en recreatie. 

Doel Komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet kan 
worden uitgewerkt. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) 

Uitschrijfdatum 9 december 2019  

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister. 

Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams 

1e ronde (1) Berrie van Elderen en Remco Rolvink (VE-R), Pepijn van Voorst (Vast architecten), Tonny 
Bosch (Move Mobility) en Wilrik Kok (Field Factors); 
(2) Maarten Kempenaar en Hyun Vin Kaspers (VMX Architects), Lorien Beijaert en Arna 
Mačkić (Studio L A) en Jan Konings; 
(3) Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E), Daryl Mulvi hill (DMAU) en Socrates Schouten 
(Waag). 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar WADDENBUURT COMMONS, Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E), Daryl Mulvihill 
(DMAU) en Socrates Schouten (Waag). 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Floor Roduner, Wethouder van Haarlem, 
Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van Haarlem, Anke Huntjes, Bestuurder Pré Wonen, 
Okrah Donkor, BC Triple Threat, bewoner van de wijk), Riet Ooms, Wijkraad Molenwijk 
(bewoner van de wijk) 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Haarlem 

Participatie De Stadsarchitect van Haarlem, maatschappelijke organisaties, bewoners en andere 
belanghebbenden worden betrokken bij de ateliersessies. Bij de ateliers, analyses en 
reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld. 

Vervolg Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending 
nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in 
nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/ 
Juryrapport 

 
 

  

https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://panoramalokaal.nl/
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
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2020 Panorama Lokaal: Emmen-Bargeres 
 

 

 
Gevonden landschap: Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters  
(Territoria) en Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw) 

 
 
 

 
 

Opdrachtgever Gemeente Emmen  

Partners Domesta, Lefier, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, Sedna 

Opgave  Revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig wordt. De logica van de 
ondergrond (water, bodem, natuur) is leidend om te bepalen waar in het systeem welke 
ingrepen kansrijk kunnen zijn, in combinatie met de vraag welke mutaties en 
kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de 
huidige en toekomstige bewoners. Resultaat zou het moeten zijn dat sociale en ruimtelijke 
verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt 
vergroot. Vinden van een houdbare vorm van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor 
onderhoud van de leefomgeving (herverdeling van taken, grond en financiering). 

Doel Katalysator voor de Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres, verbinden opgaven en partijen, 
versnelling brengen in de oplossing van huidige problemen, kwaliteit in/aan de wijk 
toevoegen, passend bij zowel de huidige / toekomstige maatschappelijke behoeften en 
doelstellingen; ideeën genereren die ook bruikbaar zijn voor andere wijken in Emmen, 
kansen genereren voor mogelijkheden van partners, zichtbaar te worden voor provincie, 
rijk, investeerders, met innovaties in woningvoorraad en ruimtelijk systeem van Emmen. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) 

Uitschrijfdatum 9 december 2019 

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister. 

Inzendingen Voorselectie: 15 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams 

1e ronde (1) Martijn Prins (DAAD architecten), Wijnand Bouw (BoschSlabbers), Rolf Drijfhout 
(ekwadraat) en Sjef Jansen (Planecologie); (2) Berte Daan (berte daan landschap), Karin 
Peeters (Territoria) en Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw);  (3) Peter 
Hermens (Werkend Landschap), Daniël Venneman en Ron Stet (Woonpioniers) en Linda 
Hogeweg (De Bewuste Stad). 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar Gevonden landschap: Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters (Territoria) en Jan 
Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw) 

Jury Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter), Guda Elswijk, 
bewoner uit de Rolderbrink, Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen, Herbert 
Bosch, Domesta (voorselectie); Karin Lubbers, Domesta (eindbeoordeling), Anouk 
Verspeek, Sedna 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Eemmen 

Participatie Wijkbewoners, de wijkvereniging, Stadsboerderij ‘t Nije Hoff, GGD Drenthe en Provincie 
Drenthe. Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met 
een breed publiek gedeeld. 

Vervolg Uitkomsten van de prijsvraag opnemen in uitvoeringsprogramma Woon- en 
Leefbaarheidsvisie van Bargeres + ter besluitvorming voorleggen aan BenW, uitkomsten 
delen met de besturen van de coalitiepartners. Bezien welke mogelijkheden met het oog 
op realisatie van het idee in de betreffende wijk er zijn in overleg met de winnaar. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-
stadsranden/ 

 
 

https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://panoramalokaal.nl/
https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
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2020 Panorama Lokaal: Den Helder-Julianadorp 

 
 

 
 
De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: Olv Klijn, Max Augustijn en  
Eric Frijters (FABRICations), Sunna Pfeiffer en Patrick Verhoeven (Mandaworks). 

 
 
 
 
 
 

 

 

Opdrachtgever Gemeente Den Helder  

Partners Woningstichting Den Helder, ‘s Heeren Loo Julianadorp, Stichting ONS (Ontspanning, 
Natuur en Sport) 

Opgave  De kern van de opgave ligt in de herinrichting van het openbaar domein door het maken 
van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus. Gevraagd wordt om een 
concreet, uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de 
oude dorpskern en Noorderhaven, met aantakkingen waar nodig zodat de tussenliggende 
bloemkoolwijken duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch 
samenhangend geheel wordt gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, 
maar daar juist gebruik van maakt en voordeel aan heeft. Essentieel is dat de nabijheid van 
de zee kan worden beleefd op een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp 
verschaft. 

Doel komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet kan worden uitgewerkt. 

Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) 

Uitschrijfdatum 9 december 2019  

Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting 

Doorlooptijd 9,5 mnd. 

Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister. 

Inzendingen Voorselectie: 10 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams 

1e ronde Ontwerpfase: 3 teams: 
(1) Richard Koek (Rijnboutt), Roel Wolters ( Smartland), Ellen Mettes (Planmaat) en Caro 
Niestijl (Servicewise);  
(2) Eva Stache (STAcHE ARCHITECT bna), Albert Groothuizen (Groothuizen advies), Jouke 
van de Werf  en Els Bakker (Bureau op het Plein) en Mark Koning (Koning Architect BNA); 
(3) Olv Klijn, Max Augustijn en Eric Frijters (FABRICations), Sunna Pfeiffer en Patrick 
Verhoeven (Mandaworks). 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 
excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld 
als stimulans voor het vervolg. 

Winnaar De Gouden Zomen van ONS Julianadorp: Olv Klijn, Max Augustijn en Eric Frijters 
(FABRICations), Sunna Pfeiffer en Patrick Verhoeven (Mandaworks). 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Michel Jansen, Wiebrand Top, ’s Heeren 
Loo (Noorderhaven), Miranda Reitsma, stedenbouwkundige, Joyce Prins, gebiedsmanager 
gemeente Den Helder 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). De prijsvraag maakt deel uit van Panorama Lokaal, 
Atelier Rijksbouwmeester i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO en gemeente Den Helder 

Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed 
publiek gedeeld 

Vervolg bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending 
nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in 
nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/ 
Juryrapport 

 
  

https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-stadsranden/
https://panoramalokaal.nl/
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2019 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap  
 Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
 

 
 
De winnende plannen: 
Links: Transformatie vanuit Kernlanden, K.A.S., FREELANdSCHAP;  
Rechts: MeerWAARD!, Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur, Atelier des Hollants, Wageningen University, 
Boerenverstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opdrachtgever Eo Wijers Stichting  

Partners  
 

Gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, provincies Utrecht en Zuid-
Holland en het Waterschap Rivierenland, Ministeries van BZK, LNV, OCW, Wageningen 
University & Research (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Technische 
Universiteit Delft (TU Delft), Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch). 

Opgave  Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de 
ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelings-
perspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar 
duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de 
verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt. 
De opgaven zijn gespecificeerd per locatie. 

Doel Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, 
stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, 
cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, 
bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; 
ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken 
voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden, uitgeschreven voor vier studieregio’s, adhv. 
Kompas bij Prijsvragen (2016). 

Uitschrijfdatum 27 september 2019 

Resultaat 23 september 2020  

Doorlooptijd 12 maanden  

Deelnemers Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, 
stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, 
planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, 
toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling. 

Inzendingen 1e ronde: 9 inzendingen, 2e ronde: 3 teams  

1e ronde Visie 

2e ronde Ontwerpateliers 

Vergoedingen Totaal € 45.870 excl. btw (per team € 15.290 excl. btw)  

Winnaars Twee winnaars: (1) Transformatie vanuit Kernlanden, K.A.S., FREELANdSCHAP en (2) 
MeerWAARD!, Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur, Atelier des Hollants, 
Wageningen University, Boerenverstand. 
Overall winnaar van de vier regionale edities van de EO Wijersprijsvraag: De Eeuwige Bron, 
H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens 

Jury Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter), Jannemarie de Jonge WING, Marco 
Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen), Roelof Bleker 
(directeur HKU) en Dirk R. van der Borg (oud burgemeester Molenlanden).  

Secretaris  Eo Wijers (Philine Krosse, coördinatie), Architectuur Lokaal (Bram Talman, Cilly 
Jansen, advies reglement en procedure, communicatie)   

Participatie Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona) 

Vervolg Geen 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://eowijers.nl/ Reglement + bijlagen  
https://arch-lokaal.nl/verrukkelijk-landschap-11e-eo-wijers-prijsvraag-uitgeschreven/ 
Inzendingen en juryverslag https://arch-lokaal.nl/de-eeuwige-bron-winnaar-van-de-eo-
wijers-prijsvraag-2019-2020/ 
Eindpublicatie Verrukkelijk Landschap 
https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/verrukkelijklandschap/  

 
  

http://www.eowijers.nl/
https://eowijers.nl/
https://arch-lokaal.nl/verrukkelijk-landschap-11e-eo-wijers-prijsvraag-uitgeschreven/
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2019 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap  
 Kempen en Groote Heide 
 

 
 
De 11e EO Wijers Prijsvraag werd uitgeschreven op 27 september 2019;  
de startbijeenkomst vond plaats in de Hogere Agrarische School (HAS), Den Bosch. 
 
Voor de regio Kempen en Groote Heide heeft de jury geen winnaar aangewezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Eo Wijers Stichting  

Partners  
 

Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Huis van de Brabantse Kempen, 
Natuurgrenspark De Groote Heide, Rabobank De Kempen., Ministeries van BZK, LNV, OCW, 
Wageningen University & Research (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch). 

Opgave  Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de 
ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelings-
perspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar 
duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de 
verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt. 
De opgaven zijn gespecificeerd per locatie. 

Doel Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, 
stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, 
cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, 
bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; 
ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken 
voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden, uitgeschreven voor vier studieregio’s, adhv. 
Kompas bij Prijsvragen (2016). 

Uitschrijfdatum 27 september 2019 

Resultaat 23 september 2020  

Doorlooptijd 12 maanden  

Deelnemers Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, 
stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, 
planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, 
toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling. 

Inzendingen 1e ronde: 12 inzendingen, 2e ronde: 3 tems 

1e ronde Visie 

2e ronde Ontwerpateliers 

Vergoedingen Totaal € 45.870 excl. btw (per team € 15.290 excl. btw) 

Winnaar Geen winnaar aangewezen. 
Overall winnaar van de vier regionale edities van de EO Wijersprijsvraag: De Eeuwige Bron, 
H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens 

Jury Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter), Jannemarie de Jonge WING, Marco 
Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen), Hans Huijbers 
(landbouwer, vm. voorzitter ZLTO) en Ester van de Wiel (ontwerper, docent Design 
Academy Eindhoven). 

Secretaris  Eo Wijers (Philine Krosse, coördinatie), Architectuur Lokaal (Bram Talman, Cilly Jansen, 
advies reglement en procedure, communicatie)   

Participatie Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona) 

Vervolg Geen 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://eowijers.nl/ Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/verrukkelijk-landschap-11e-eo-wijers-prijsvraag-uitgeschreven/ 
Inzendingen en juryverslag https://arch-lokaal.nl/de-eeuwige-bron-winnaar-van-de-eo-
wijers-prijsvraag-2019-2020/ 
Eindpublicatie Verrukkelijk Landschap 
https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/verrukkelijklandschap/  
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2019 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap  
Twente 
 

 
 
De Eeuwige Bron, H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk,  
Roosemalen en Savelkous en Vitens; tevens ‘over all winnaar’  
van de 11e EO Wijers Prijsvraag 

 
 

 

Opdrachtgever Eo Wijers Stichting  

Partners  
 

Provincie Overijssel en de Groene Metropool Twente: Gemeenten Enschede, Hengelo, 
Almelo, Borne, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Hellendoorn, 
Haaksbergen; Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, LTO Noord, Landschap 
Overijssel, Groene Kennispoort Twente, Zone College, Omgevingsdienst Twente, Leader 
Zuidwest Twente, Ministeries van BZK, LNV, OCW, Wageningen University & Research 
(WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Technische Universiteit Delft (TU Delft), 
Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch). 

Opgave  Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de 
ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelings-
perspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar 
duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de 
verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt. 
De opgaven zijn gespecificeerd per locatie. 

Doel Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, 
stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, 
cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, 
bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; 
ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken 
voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden, uitgeschreven voor vier studieregio’s, adhv. 
Kompas bij Prijsvragen (2016). 

Uitschrijfdatum 27 september 2019 

Resultaat 23 september 2020  

Doorlooptijd 12 maanden  

Deelnemers Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, 
stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, 
planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, 
toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling. 

Inzendingen 1e ronde: 12 inzendingen, 2e ronde: 3 teams 

1e ronde Visie 

2e ronde Ontwerpateliers 

Vergoedingen Totaal € 45.870 excl. btw (per team € 15.290 excl. btw) 

Winnaar De Eeuwige Bron, H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en 
Vitens , tevens ‘overall winnaar’ van de vier regionale edities van de 11e EO 
Wijersprijsvraag. 

Jury Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter), Jannemarie de Jonge WING, Marco 
Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen), Ron Methorst 
(Aeres Hogeschool Dronten) en Ruud van der Koelen (Van de Jeugd Architecten, vz. 
Programmaraad Architectuurcentrum Twente). 

Secretaris  Eo Wijers (Philine Krosse, coördinatie), Architectuur Lokaal (Bram Talman, Cilly Jansen, 
advies reglement en procedure, communicatie)   

Participatie Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona) 

Vervolg Geen 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://eowijers.nl/ Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/verrukkelijk-landschap-11e-eo-wijers-prijsvraag-uitgeschreven/ 
Inzendingen en juryverslag https://arch-lokaal.nl/de-eeuwige-bron-winnaar-van-de-eo-
wijers-prijsvraag-2019-2020/ 
Eindpublicatie Verrukkelijk Landschap 
https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/verrukkelijklandschap/  
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2019 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap  
Zuid-Limburg 

 

 
 
Liquid Commons, Rademacher de Vries Architecten, Natuurmonumenten 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Eo Wijers Stichting  

Partners  
 

Gemeenten Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Gulpen-Wittem, Vaals, Simpelveld, Stein, 
Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Meersen, provincie Limburg, Rabobank Zuid-Limburg 
Oost, Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Natuurrijk Limburg, Ministeries van BZK, LNV, 
OCW, Wageningen University & Research (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch). 

Opgave  Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de 
ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelings-
perspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar 
duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de 
verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt. 
De opgaven zijn gespecificeerd per locatie. 

Doel Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, 
stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, 
cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, 
bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; 
ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken 
voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag in twee ronden, uitgeschreven voor vier studieregio’s, adhv. 
Kompas bij Prijsvragen (2016). 

Uitschrijfdatum 27 september 2019 

Resultaat 23 september 2020  

Doorlooptijd 12 maanden  

Deelnemers Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, 
stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, 
planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, 
toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling. 

Inzendingen 1e ronde: 8 inzendingen, 2e ronde: 3 teams  

1e ronde Visie 

2e ronde Ontwerpateliers 

Vergoedingen Totaal € 45.870 excl. btw (per team € 15.290 excl. btw) 

Winnaar Liquid Commons, Rademacher de Vries Architecten, Natuurmonumenten. 
Overall winnaar van de vier regionale edities van de EO Wijersprijsvraag: De Eeuwige Bron, 
H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens 

Jury Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter), Jannemarie de Jonge WING, Marco 
Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen), Ton Voncken 
(directeur Voncken E Projecten) en Hans Mommaas (directeur PBL) 

Secretaris  Eo Wijers (Philine Krosse, coördinatie), Architectuur Lokaal (Bram Talman, Cilly Jansen, 
advies reglement en procedure, communicatie)   

Participatie Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona) 

Vervolg Geen 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://eowijers.nl/ Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/verrukkelijk-landschap-11e-eo-wijers-prijsvraag-uitgeschreven/ 
Inzendingen en juryverslag https://arch-lokaal.nl/de-eeuwige-bron-winnaar-van-de-eo-
wijers-prijsvraag-2019-2020/ 
Eindpublicatie Verrukkelijk Landschap 
https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/verrukkelijklandschap/  
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2019 Panorama Lokaal 
 

 
 
Foto’s: Panorama Lokaal 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever College van Rijksadviseurs 

Partners Ministeries van BZK, IenW, LNV, OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Aedes en 
Staatsbosbeheer 

Opgave  Voordragen coalitie + gebied met beschrijving van problematiek en ambities voor beoogde 
oplossing voor 7 locaties in Nederland; opgave coalitie: ontwerpvoorstellen per locatie die 
innovatief, uitvoerbaar, opschaalbaar en reproduceerbaar zijn, en die tevens als inspiratie 
kunnen dienen voor andere locaties. 

Doel Hoofddoelstelling Panorama Nederland: gemeenten, corporaties, (markt)partijen en 
samenleving stimuleren om op nieuwe manieren samen te werken en condities te 
scheppen voor ruimtelijke experimenten met maatschappelijke impact; in deze prijsvraag 
toegesneden op transformatieopgave bestaande Nederlandse woonwijken aan de 
stadsranden. Per prijsvraag: aanvullende doelstellingen per locatie. Oplevering 
prijsvraagreglement per locatie. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) in twee delen: (1) Selectie lokale 
coalities (aanmelding), (2) opdrachtformulering (workshop). De geselecteerde coalities 
zullen elk een zelfstandige prijsvraag Panorama Lokaal uitschrijven. 

Uitschrijfdatum 1 juli 2019 

Resultaat 24 oktober 2019 

Doorlooptijd 4 maanden 

Deelnemers Lokale coalities, tenminste gemeente + corporatie 

Inzendingen 12 aanmeldingen, incl. 2 testlocaties 

Vergoedingen Nvt. in selectiefase coalities 

Winnaar Resultaat selectie: coalities Den Helder (Julianadorp), Emmen (Bargeres), Haarlem 
(Schalkwijk), Rotterdam (Beverwaard), Tilburg (Tilburg-Noord), Vlaardingen (Westwijk), 
Westervoort (Mosterdhof)  

Jury College van Rijksadviseurs 

Secretaris  Cilly Jansen (Architectuur Lokaal); projectleiding Rutger Oolbekkink, INBO, ism Atelier 
Rijksbouwmeester 

Participatie In de coalities: formulering opgaven , bij de ateliers, analyses en reflecties worden de 
opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.  

Vervolg De initiatiefnemers zullen zich inspannen voor het verstrekken van een vervolgopdracht 
door derden aan de hoofdverantwoordelijke inzender van het winnende team (van elke 
van de zeven prijsvragen), die zal zijn gericht op een eerste stap naar mogelijke realisatie + 
advies aan kabinet.  

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://panoramalokaal.nl/ 
Reglementen + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/panorama-lokaal-ontwerpprijsvraag-over-woonwijken-aan-de-
stadsranden/ 
https://arch-lokaal.nl/zeven-gemeenten-selecteren-21-ontwerpteams-voor-
wijkverbetering/ 
Selectierapport per locatie 
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2019 Huis van Stad en Regio Dordrecht 
 

 
 
(1) Stedelijk Knooppunt/Toekomstvisie voor leren, werken en betrokkenheid in het publieke domein/, Schmidt  
Hammer Lassen Architects (Denemarken), winnaar; (2) Een Thuis voor de Stad, Geurst & Schulze architecten B.V.  
(Nederland); (3) het Huis op het Plein, kadawittfeldarchitektur GmbH (Duitsland), (4) ; De Drechtse huizen. Eigen  
karakter, samen één, Neutelings Riedijk Architecten (Nederland). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht  

Partners Geen 

Opgave  Architectonisch ontwerp voor het nieuwe Huis van Stad en Regio, parkeer- en aanvullend 
commercieel programma, voorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom 
het nieuwe Huis inclusief een bushalte 

Doel Architectonische verkenning voor een daadwerkelijk te realiseren Huis van Stad en Regio in 
het vervolg op de prijsvraag; verkrijgen van waardevolle inzichten over de inrichting van de 
omringende openbare ruimte; verkrijgen van nadere inzichten die mogelijk waardevol 
kunnen zijn voor de grotere gebiedsontwikkeling; verkrijgen van visies op de opgave van 
zoveel mogelijk deelnemers; bereiken van draagvlak onder alle belanghebbenden en het 
genereren van publieke betrokkenheid; selecteren van één ontwerp. 

Procedure Europese prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2019) (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 24 april 2019 

Resultaat 8 april 2020. 

Doorlooptijd 12,5 maanden 

Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, 
ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands 
register, die individueel dan wel in samenwerking voldoen aan geschiktheidseisen 

Inzendingen 1e ronde: 34; 2e ronde: 4 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Structuurontwerp, kostenraming, maquettes, filmpje 

Vergoedingen € 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 50.000 in de 2e ronde. 

Winnaar Uitgenodigd voor de 2e ronde: het Huis op het Plein, kadawittfeldarchitektur GmbH 
(Duitsland); De Drechtse huizen. Eigen karakter, samen één, Neutelings Riedijk 
Architecten (Nederland); Stedelijk Knooppunt/Toekomstvisie voor leren, werken en 
betrokkenheid in het publieke domein/, Schmidt Hammer Lassen Architects 
(Denemarken); Een Thuis voor de Stad, Geurst & Schulze architecten B.V. (Nederland). 
Winnaar: Schmidt Hammer Lassen 

Jury Jo Coenen, Jo Coenen Architect Urbanist en vm. Rijksbouwmeester (voorzitter, stemrecht) 
Philomena Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, TUD, Matthijs de Boer, MDBS, vz. 
Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht, Dennis van Buuren, horecaondernemer 
Dordrecht, Jeanne Dekkers, Jeanne Dekkers Architectuur, Elies Koot, projectontwikkelaar 
Boelens De Gruyter 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Tentoonstelling en diverse publieksconsultaties 

Vervolg Intentie om het winnende ontwerp te laten realiseren en de winnaar van de prijsvraag 
daarbij tijdens het hele proces te betrekken 

Bouwbudget Indicatief bouwbudget € 43.800.000  excl. btw, prijspeil 2019, uitgaande van 20.000 m2 
BVO; parkeergarage € 6.100.000 excl. btw, prijspeil 2019 (prijspeil heden) uitgaande van 
200 parkeerplaatsen voor auto’s en 500 fietsen. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-huis-van-stad-en-regio-dordrecht/ 
Algemene informatie, link naar TenderNed, reglement en bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/schmidt-hammer-lassen-architects-wint-prijsvraag-huis-van-stad-en-
regio-dordrecht/ 
Inzendingen en juryrapport 
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2019 Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest  
 

 

(1A, 1B) Parade, Gabriel Lester, winnend plan, (2) Lectori Salutem, Martijn Sandberg, (3) In situ, Michiel Kluiters,  
(4) Rhei-Rhei, Rijn stroomt, Sanja Medic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland  

Partners Gemeente Oegstgeest 

Opgave  Doorlopende kunsttoepassing op de wand van de onderdoorgang van de te verbreden 
Torenvlietbrug in Oegstgeest, die passanten een aantrekkelijke en verrassende omgeving 
biedt. 

Doel Vinden van een ontwerp voor een kunsttoepassing voor de wand in de onderdoorgang van 
de Torenvlietbrug op de oostoever in gemeente Oegstgeest; winnend ontwerp laten 
uitwerken en bouwen. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2019), (selectie op basis van portfolio)  

Uitschrijfdatum 16 april 2019 

Resultaat November/december 2019  

Doorlooptijd 7 maanden  

Deelnemers Professionele ruimtelijke ontwerpers, waarbij te denken valt aan architectonisch en 
industrieel ontwerpers, kunstenaars en civiel technici 

Inzendingen Voorselectie: 63, bureaupresentatie: 8 deelnemers, 4 deelnemers uitgenodigd voor de 
prijsvraag  

1e ronde Schetsontwerp, kostenraming 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 40.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen max 8 bureaupresentaties ad € 500, en 
€ 8.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen max 4 inzendingen ad € 2.000 in de 2e 
ronde 

Winnaar Uitgenodigde deelnemers prijsvraag: Michiel Kluiters, Gabriel Lester, Sanja Medic, Martijn 
Sandberg. 
Winnaar: Gabriel Lester 

Jury Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Oegstgeest (voorzitter, geen stemrecht)   
Christoph Elsässser, supervisor Nieuw-Rhijngeest namens gemeente Oegstgeest 
Henk Hartzema, supervisor BioSciencePark namens Universiteit Leiden 
Sjoukje van Heesch, landschapsarchitect, provincie Zuid-Holland 
Sandrine van Noort, curator Stichting Beelden in Leiden en kunstcollectie LUMC  
Abe Veenstra, vz. Kwaliteitsteam RijnlandRoute namens Provincie-Zuid Holland 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, reglement, coördinatie), Cilly Jansen 
(reglement), Bram Talman 

Participatie Tentoonstellingen voorafgaand aan besluitvorming & reacties naar de jury 

Vervolg Opdracht Definitief Ontwerp (DO) en rol bij uitvoering n.t.b. 

Bouwbudget Voor het opstellen van het Uitvoeringsontwerp en de realisatie is maximaal € 75.000 excl. 
btw beschikbaar. Honorarium DO € 20.000 excl. btw 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-wandkunst-torenvlietbrug-oegstgeest/ 
Reglement en bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/gabriel-lester-wint-prijsvraag-wandkunst-onderdoorgang-
torenvlietbrug-oegstgeest/ 
Inzendingen en juryrapport 
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2018 Challenge circulaire werklocaties 2050 
 

 
 
Links boven: Circulair Atlaspark 2050, links onder: Machinekamer Sloterdijk, rechts: Cooperative corporate  
regional progress polder on steroids 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland  

Partners Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie 
Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) 

Opgave  Ontwikkelen van een visie, strategie en verbeelding van circulaire werklocaties 2050 

Doel Ontwikkelen van kennis en opdoen van inspiratie voor de vraag hoe de werklocatie in 2050 
en een succesvolle transitie naar een duurzame circulaire economie eruit zien; 
onderzoeken van de impact van de circulaire economie en andere ontwikkelingen op werk 
locaties; vertalen hiervan in inspirerende programma’s, concepten en beelden; formuleren 
van een strategie om in de toekomst aantrekkelijke en concurrerende werkomgevingen 
voor bedrijven, klanten en werknemers te ontwikkelen en te beheren; genereren van 
brede publiciteit over de resultaten, zodat publieke en private partijen hier bij de beleids- 
en planvorming hun voordeel mee kunnen doen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio)  

Uitschrijfdatum 13 november 2018 

Resultaat 11 april 2019 

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Professionals uit kennisvelden ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, 
mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken (teams en individueel) 

Inzendingen Voorselectie: 25 deelnemers; ontwerpatelier: 12 deelnemers (3 teams à 4 deelnemers) 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 42.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 3.500 in de tweede ronde 

Winnaar N.v.t.  
Deelnemers: Team Atlaspark, Circulair Atlaspark 2050: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER 
Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated 
sustainability), Rob ten Bok (KG ParkManagement BV) / Team Sloterdijken, Machinekamer 
Sloterdijk: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse 
(Rebel Group), Nick Juffermans (Goudappel Coffeng); Team Beukenhorst, Cooperative 
corporate regional progress polder on steroids: Joost Hagens (Bureau BUITEN), Peter van 
Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) Ana Luisa Moura 
(Vereniging Deltametropool). 

Jury Selectiecommissie:  
Hans Vonk, provincie Noord-Holland (voorzitter), Reinoud Fleurke, SADC, Inge Sebrechts, 
SKBN, Maurits de Hoog, stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte & Duurzaamheid, 
gemeente Amsterdam, Wim van Lieshout, directeur Waste and Energy STrategies (WEST), 
Carlo van de Weijer, hoofd Strategic Area Smart Mobility, TU Eindhoven  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Tom Prins, Tanja van Slooten 

Participatie Symposium Pakhuis De Zwijger, film en publicatie 

Vervolg N.v.t. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-challenge-circulaire-werklocaties-2050/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/geslaagd-symposium-circulaire-werklocaties-2050-over-de-
toekomst-van-werklocaties/ 
Onderzoeksresultaten + film + publicatie Inspiratie voor circulaire werklocaties van de 
toekomst, uitgave Provincie Noord-Holland, 2019 (download)  
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2018 Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk  
 

 
 
(1) LEKDIJK PARK, (2) Go with the flow!, (3) Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed,  
(4) In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit, (5) de derde trap 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Molenlanden  

Partners Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), 
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) 

Opgave  Ontwerp voor een gastvrije waterentree naar het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk op 
basis van een visie op de inrichting van de openbare ruimte 

Doel Vinden van een oplossing voor zowel bezoekers als bewoners, voor een veilige en 
comfortabele manier waarop de bezoekersstromen vanaf de Lek van en naar het 
Werelderfgoed Kinderdijk kunnen worden geleid; verkrijgen van verschillende oplossingen 
voor een complex probleem, waarbij een relatie wordt gelegd met het vernuft van het 
UNESCO Werelderfgoed; verkrijgen van een uitvoerbaar ontwerp, dat als basis kan dienen 
voor draagvlak bij financiers en voor verwerving van financiële middelen; bijdragen aan 
internationaal bezoek met betrekking tot Nederlands watermanagement 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)  

Uitschrijfdatum 10 september 2018 

Resultaat 1 april 2019 

Doorlooptijd 6,5 maanden 

Deelnemers [Teams van] ruimtelijke professionals, zoals landschapsarchitecten, architecten, 
stedenbouwkundigen, civiel technici, andere vakgebieden  

Inzendingen 1e ronde: 37 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Structuurontwerp, business case met begroting  

Vergoedingen € 62.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 12.500 in de 2e ronde 

Winnaar Winnaar: De derde trap, Stijn Tijhuis, Menno Buckers (Witteveen+Bos), Rosanne Schrijver, 
Tom Lodder, Glenn Kofmann, Martijn Franssen, Alexander Gaydadjiev (Witteveen+Bos) / 
runner up: LEKDIJK PARK, Dingeman Deijs, Dennis Koek, Tale Bjelland, Antoine Fourrier, 
Ulrike Centmayer (Dingeman Deijs Architects), Ruud van Eck, Arjan Hollemans (Waterpas 
Civiel Adviesbureau), Roelof Stuurman, Peter Kraaijenbrink (Deltares), Dominic Meesters, 
Vibeke Gieskes / andere inzendingen: Go with the flow! Marleen Vink (IN architectuur) en 
Edward Molenaar (Citeg) i.s.m. Hester Wessels (buro Spin), Audrey Coert (land-made), 
Nander van der Plicht (Tauw Group) / Intensiveren van de belevingswaarde van het 
erfgoed, Rick ten Doeschate, Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, 
Georgia Taylor Berry, Hiroyuki Gondo, Robert Comas Miralpeix (Civic Architects), Dirk Jan 
Peters, Frederik Roebroek (Royal Haskoning DHV), Artur Borejszo (IMG+) / In Spin de Bocht 
gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit, Bert Tjhie, Amber Tjhie, Julia Dinu, Antonio Stravato, 
Menno Trautwein (TEKTON Architecten), Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek), Evelien de 
Mey (EDM tuin en landschap) 

Jury Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (voorzitter, geen stemrecht) 
Yttje Feddes, Feddes Olthof Landschapsarchitecten, vm Rijksadviseur Landschap, Bas 
Jonkman, hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft, Robin de Lange, directeur Ouwehands 
Dierenpark, Dorus Meurs, architect M&DB Architecten, winnaar prijsvraag 
Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk, Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan besluitvorming & reacties naar de jury  

Vervolg Opdracht t.b.v. op het uitwerken van de visie en het structuurontwerp tot een 
calculeerbaar voorlopig ontwerp (DNR STB 2009) voor de gehele opgave 

Bouwbudget Financiering wordt geworven op basis winnend plan  

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/ 
Reglement en bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/team-de-derde-trap-wint-prijsvraag-waterentree-werelderfgoed-
kinderdijk/ 
Juryrapport en alle inzendingen online 

 
  

https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/team-de-derde-trap-wint-prijsvraag-waterentree-werelderfgoed-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/team-de-derde-trap-wint-prijsvraag-waterentree-werelderfgoed-kinderdijk/
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2018 AM I Included?  
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever AM  

Partners Geen 

Opgave  Gevraagd wordt om een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds-en 
woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad, op basis van een visie op 
deze stad. 

Doel Genereren van innovatieve voorbeelden die een nieuw licht werpen op de gedachten 
achter de inclusieve stad, kennis ontwikkelen, in contact komen met ontwerpende partijen 
met een visie op de inclusieve stad, die verder kijken dan de bouwopgave alleen, in 
samenwerking met deze partijen komen tot (ontwerp)voorstellen waarin de kenmerken 
van de inclusieve stad ontwikkeld worden tot een toepasbare werkmethodiek, die AM 
daadwerkelijk in de praktijk wil toetsen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie); NL en 
Engelstalig  

Uitschrijfdatum 5 juni 2018 

Resultaat 25 september 2018 

Doorlooptijd 3,5 maanden 

Deelnemers Iedereen, in teamverband, max 6 deelnemers per team 

Inzendingen 1e ronde: 52 inzendingen, 2e ronde: 8 presentaties 

1e ronde Visie 

2e ronde Presentatie + deelname atelier 

Vergoedingen € 4.000 ex btw totaal voor 8 bureaupresentaties 
€ 9.600 ex btw totaal voor 4 deelnemers atelier 

Winnaar Vier deelnemers atelier:  
Inclusive Habitats, M Flavio Martella en Maria Vittoria Tesei / COMM"IN", Laurens Boodt /  
BuurtBlok, Ard Hoksbergen, Ivar van der Zwan, Art Kallen (Workshop Architecten) 
Emilie Kröner, Bart van Heesch (LOLA) & Ivan Nio / wrijven van subculturen, Camila Pinzon 
Cortes & Pepijn Verpaalen (URBANOS)  

Jury Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter), Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS 
Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Emilie 
Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en -programmeur Vliegerprojecten, Edwin 
Oostmeijer, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv.  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, reglement, coördinatie), Cilly Jansen 
(reglement), Margot de Jager 

Participatie N.v.t. 

Vervolg Afzonderlijke ateliers bij AM waarin worden de voorgestelde werkmethodieken in dialoog 
met projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers van AM getest op een specifieke locatie 
en verder ontwikkeld. Het atelier werd afgesloten met de keuze van Urbanos door AM en 
nodigde dit bureau uit om de ontwikkelde werkmethodiek toe te passen in een concreet 
AM-project. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/am-i-included-open-oproep-innovatieve-ideeen-inclusieve-stad/ 
Reglement en bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/selectie-prijsvraag-am-i-included-bekend/ 
Resultaat prijsvraag 
https://arch-lokaal.nl/winnaar-urbanos-biedt-meest-innovatieve-aanpak-inclusieve-stad-
prijsvraag-am-i-included/ 
Resultaat vervolg 

 
  

https://arch-lokaal.nl/am-i-included-open-oproep-innovatieve-ideeen-inclusieve-stad/
https://arch-lokaal.nl/am-i-included-open-oproep-innovatieve-ideeen-inclusieve-stad/
https://arch-lokaal.nl/selectie-prijsvraag-am-i-included-bekend/
https://arch-lokaal.nl/winnaar-urbanos-biedt-meest-innovatieve-aanpak-inclusieve-stad-prijsvraag-am-i-included/
https://arch-lokaal.nl/winnaar-urbanos-biedt-meest-innovatieve-aanpak-inclusieve-stad-prijsvraag-am-i-included/
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2018 Park Huis Doorn, prijsvraag voor parkobjecten 
 

 
 
Winnaar: Gijs Van Vaerenbergh architecten (Pieterjan Gijs en Arnout Van  
Vaerenbergh) 
 

 
 
Runner up: FLUX landscape architecture + studio RAP (Gerwin de Vries, Wessel  
van Beerendonk, Lucas ter Hall, Mayke Baltussen en Jorne van der Water). 
 
 
 
 

 

 

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf 

Partners Rijksbouwmeester (initiatief) 

Opgave  Schetsontwerp voor een voetbrug op de plek van de verdwenen Schwebebrücke; een folly 
ter vervanging van het voormalige kalverhok; een eigentijdse aanvulling aan het park die in 
de opvatting van de ontwerper nog ontbreekt en een betekenisvolle aanvulling biedt. 

Doel Het komen tot hoogwaardige ontwerpen en eigentijdse aanvullingen voor een 
belangwekkend rijksmonument en tevens ‘lieu de mémoire’ op Europees niveau; het 
entameren van het debat over de rol van eigentijds ontwerp bij het levend houden van 
(groen) erfgoed met behulp van een verscheidenheid aan ontwerpvoorstellen; het geven 
van een extra impuls aan kwaliteitsverbetering in de buitenruimte van het rijksvastgoed en 
uitdagen van de vakwereld tot culturele expressies van actuele maatschappelijke thema's. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), selectie op basis van portfolio.  

Uitschrijfdatum 14 mei 2018 

Resultaat 8 oktober 2018 

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Ruimtelijk ontwerpers met een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau. 

Inzendingen Voorselectie: 100 aanmeldingen; prijsvraag: 5 deelnemers 
1e ronde Schetsontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 2.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 5.000.   

Winnaar Deelnemers: Anouk Vogel landscape architecture, FLUX landscape architecture + studio 
RAP, Gijs Van Vaerenbergh architecten, Maatschap Observatorium, Rink Tilanus. 
Winnaar: Gijs Van Vaerenbergh architecten (Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh); 
Runner up: FLUX landscape architecture + studio RAP (Gerwin de Vries, Wessel van 
Beerendonk, Lucas ter Hall, Mayke Baltussen en Jorne van der Water). 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Wietske Dubelaar, Steunpunt Archeologie 
en Monumenten Utrecht, MooiSticht en Platform Utrechtse Buitenplaatsen, Frank 
Havermans, Kunstenaar/ontwerper, Frank Louhenapessy, Hoofd bedrijfsvoering Stichting 
beheer Huis Doorn, Paul Roncken, Landschapsarchitect, adviseur Provincie Utrecht en 
docent aan Wageningen University 

Secretaris  Eline Hoeftiezer, Rijksvastgoedbedrijf (secretaris). Het reglement is opgesteld door Atelier 
Rijksbouwmeester in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en Architectuur Lokaal 
(Cilly Jansen) 

Participatie N.v.t. 

Vervolg Ontwerpopdracht drie objecten Park Huis Doorn 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2018/05/15/documenten-
prijsvraag-park-huis-doorn 
Reglement en bijlagen 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2018/10/08/juryrapport-
prijsvraag-park-huis-doorn 
Juryrapport 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/08/gijs-van-vaerenbergh-
architecten-wint-prijsvraag-park-huis-doorn 
Resultaat 

  

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2018/10/08/juryrapport-prijsvraag-park-huis-doorn
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2018/05/15/documenten-prijsvraag-park-huis-doorn
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2018/05/15/documenten-prijsvraag-park-huis-doorn
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2018/10/08/juryrapport-prijsvraag-park-huis-doorn
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2018/10/08/juryrapport-prijsvraag-park-huis-doorn
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/08/gijs-van-vaerenbergh-architecten-wint-prijsvraag-park-huis-doorn
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/08/gijs-van-vaerenbergh-architecten-wint-prijsvraag-park-huis-doorn
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2018 Paviljoen Pinetum Blijdenstein  
 

 
 
Links boven: Grond, rechts: Being There, onder v.l.n.r. Trellis, HappelCornelisseVerhoeven, Four doors and a roof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Stichting Pinetum Blijdenstein  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig en zo open mogelijk paviljoen voor het Pinetum, 
dat recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van de monumentale tuin en collectie, en dat 
een waardevolle toevoeging aan de grote architectonische kwaliteiten van Hilversum 
vormt. 

Doel Het vinden van het beste ontwerp voor het beoogde paviljoen, dat kan worden uitgevoerd 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio)  

Uitschrijfdatum 23 april 2018  

Resultaat 7 oktober 2018  

Doorlooptijd 5,5 maanden 

Deelnemers Hoofdontwerper geregistreerd in Architectenregister, teamverband (bijv. met industrieel 
ontwerpers) mogelijk 

Inzendingen Voorselectie: 131 inzendingen uit NL en daarbuiten; bureaupresentatie: 8 inzendingen; 
deelnemers: 4 inzendingen 

1e ronde Schetsontwerp, kostenindicatie bouw en eenvoudige maquette 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 8.000 excl. btw totaal voor 4 schetsontwerpen 

Winnaar Winnaar: Grond, Enzo Valerio / runner up & publieksprijs: Trellis, 
HappelCornelisseVerhoeven / andere inzendingen: Being There, HOH Architecten / Four 
doors and a roof, Koolhaas x Suurenbroek x Thijssen 

Jury Robbert Willink, voorzitter stichting Pinetum Blijdenstein (voorzitter), Ko Blok, vm 
directievoorzitter ERA Contour BV, vm voorzitter Neprom, Izaak Hilhorst, bestuurslid 
stichting Pinetum Blijdenstein, Sylvia Karres, landschapsarchitect Karres en Brands, Milad 
Pallesh, Workshop Architecten, winnaar Archiprix 2016, Koen van Velsen, architect te 
Hilversum  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie) 

Participatie Tentoonstelling schetsontwerpen voorafgaand aan jurybeoordeling, publieksprijs, 
tentoonstelling ontwerpen van scholieren  

Vervolg Uitvoering in voorbereiding 

Bouwbudget Richtinggevend voor de kostenraming: globaal bedrag stichtingskosten (bouwkosten, 
honoraria, vergunningen e.d.) € 100.000 ex btw en ex sloopkosten 
Financiering wordt geworven op basis van winnend plan 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-paviljoen-pinetum-blijdenstein/ 
Reglement en bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/enzo-valerio-wint-prijsvraag-paviljoen-pinetum-blijdenstein/ 
Juryrapport en inzendingen 2e ronde online 

 
  

https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-paviljoen-pinetum-blijdenstein/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-paviljoen-pinetum-blijdenstein/
https://arch-lokaal.nl/enzo-valerio-wint-prijsvraag-paviljoen-pinetum-blijdenstein/
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2018 Brood en Spelen #Gelderland/Overijssel  
 

 
 
Overijssel: (1) Melk & Noot | een fijnschalig landschap, (2) Twents Precisielandgoed, (3) Start-up Farm,  
(4) Wat een eikels in het Twentse landschap; Gelderland: (5) Weet wat je eet, (6) Proefboerderij Haverkamp,  
gemengd bedrijf voor toekomstboeren, (7) sterboeren: sterren voor het landschap, (8) Verborgen Landschap 
 
 
 

 

Opdrachtgever Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester  

Partners Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, Noord-Brabantse Waterschapsbond, 

Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO, Gemeente Deurne, Ministeries van BZK en LNV, 
de 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s, Wageningen Environmental Research (WUR), 
Kadaster, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  

Opgave  Vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Oost-
Nederland; meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien; 
langetermijnperspectief voor het platteland en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen 
tot een concreet, radicaal en realiseerbaar projectvoorstel voor een specifieke locatie.  

Doel Inzetten ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende 
maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven; 
stimuleren nieuwe coalities door bijeenbrengen van partijen uit de verschillende werelden 
van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers; onderzoeken vele veranderende 
functies platteland in een samenhangende benadering; bieden van inspiratie door tonen 
en aanjagen van vernieuwingskracht landelijk gebied; ontwikkelen concrete projecten die 
voorbeeldwerking hebben voor platteland elders in Nederland; zicht krijgen op 
mogelijkheden voor radicale vernieuwing platteland, waarbij huidige opgaven en 
problemen worden ingezet om ruimtelijke innovatie op gang te brengen, die structurele 
impact heeft.  

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)  

Uitschrijfdatum 1 maart 2018 

Resultaat 7 februari 2019  

Doorlooptijd 11 maanden 

Deelnemers Teams bestaande uit tenminste een grondeigenaar en een geregistreerd architect 

Inzendingen 1e ronde: 42 inzendingen, 2e ronde: 8 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Uitwerking met het oog op vervolg 

Vergoedingen € 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen 8 winnaars 1e ronde voor uitwerking 

Winnaars Winnaars: alle 8 geselecteerden 1e ronde: Overijssel: Melk & Noot | een fijnschalig 
landschap, Rick Huis in ’t Veld en Ruud Dubbeld / Twents Precisielandgoed, Max van 
Rechteren en Pieter Veen / Start-up Farm, Vincent Overg oor en Moon Brader / Wat een 
eikels in het Twentse landschap, Anne-Jifke Haarsma en Pauline van den Broeke; 
Gelderland: Weet wat je eet, Vincent Wittenhorst en Sander Giesen / Proefboerderij 
Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren, Wim Hekkert en Judith van der Poel / 
sterboeren: sterren voor het landschap, Dirk-Jan Schoonman en Mariëtte Claringbould / 
Verborgen Landschap Henny Roelofsen en Marco Henssen. 
2 eervolle vermeldingen in Overijssel, en 2 in Gelderland. 

Jury Berno Strootman Rijksadviseur Landschap (voorzitter); Floris Alkemade Rijksbouwmeester; 
Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA, lid dagelijks bestuur NAJK; Heleen 
Lansink, boerin in Haaksbergen, eigenaar De Melktapperij, bestuurslid van de Boeren van 
Nederland; Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester Stichting Twickel, Jan Douwe van der 
Ploeg, hoogleraar Wageningen UR, lid RLI 

Secretaris  INBO, Rutger Oolbekkink (coördinatie) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement, secretaris), Bram Talman 

Participatie Reizende tentoonstelling na de prijsvraag  

Vervolg Verkenning van kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk inzendingen daadwerkelijk te 
realiseren 

Bouwbudget Nv.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/plattelandsvernieuwing-alle-winnaars-prijsvraag-brood-en-spelen-
starten-met-uitvoering/  
Reglement, juryrapport en inzendingen  
Projectwebsite: https://prijsvraagbroodenspelen.nl/ 

 

https://arch-lokaal.nl/ontwerpprijsvraag-brood-en-spelen-zojuist-uitgeschreven/
https://arch-lokaal.nl/plattelandsvernieuwing-alle-winnaars-prijsvraag-brood-en-spelen-starten-met-uitvoering/
https://arch-lokaal.nl/plattelandsvernieuwing-alle-winnaars-prijsvraag-brood-en-spelen-starten-met-uitvoering/
https://prijsvraagbroodenspelen.nl/
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2018 Brood en Spelen #Noord-Brabant  
 

 
 
(1) Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant, (2) Natuurinclusieve Streekboerderijen  
Slabroek, (3) De Natuurakker, (4) Circulaire boerderij Beers, (5) Educatie, recreatie en duurzaam wonen  
op het boerenerf, (6) DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP, (7) Productief Peppelland, 
(8) SMAAKSTAAT 
 
 

 

Opdrachtgever Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester  

Partners Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, Noord-Brabantse Waterschapsbond, 
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO, Gemeente Deurne, Ministeries van BZK en LNV, 
de 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s, Wageningen Environmental Research (WUR), 
Kadaster, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Opgave  Vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Zuid-
Nederland; meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien; 
langetermijnperspectief voor het platteland en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen 
tot een concreet, radicaal en realiseerbaar projectvoorstel voor een specifieke locatie 

Doel Inzetten ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende 
maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven; 
stimuleren nieuwe coalities door bijeenbrengen van partijen uit de verschillende werelden 
van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers; onderzoeken vele veranderende 
functies platteland in een samenhangende benadering; bieden van inspiratie door tonen 
en aanjagen van vernieuwingskracht landelijk gebied; ontwikkelen concrete projecten die 
voorbeeldwerking hebben voor platteland elders in Nederland; zicht krijgen op 
mogelijkheden voor radicale vernieuwing platteland, waarbij huidige opgaven en 
problemen worden ingezet om ruimtelijke innovatie op gang te brengen, die structurele 
impact heeft. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 1 maart 2018 

Resultaat 7 februari 2019 

Doorlooptijd 11 maanden 

Deelnemers Teams bestaande uit tenminste een grondeigenaar en een geregistreerd architect 

Inzendingen 1e ronde: 42 inzendingen, 2e ronde: 8 inzendingen 

1e ronde Visie  

2e ronde Uitwerking met het oog op vervolg 

Vergoedingen € 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen 8 winnaars 1e ronde voor uitwerking 

Winnaar Winnaars: alle 8 geselecteerden 1e ronde: Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart 
van Brabant, Bas Combee en R. de Visser / Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek, 
Frank van Beuningen en Pieter Veen / De Natuurakker, Jos Klessens en Joeri de Bekker / 
Circulaire boerderij Beers, Marco Smits en Marco Vermeulen / Educatie, recreatie en 
duurzaam wonen op het boerenerf, J.A.J. Braspenning en Ad Schoenmakers / DE 
WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP, Rob van de Langenberg en Niké van Keulen 
/ Productief Peppelland, Frans van Boeckel en Joost van der Waal / SMAAKSTAAT G.J.M. 
van der Kaa en Eva Pfannes. 
2 eervolle vermeldingen  

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Berno Strootman, Rijksadviseur 
Landschap, Jan Baan, Brabants Landschap, Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, 
vicevoorzitter CEJA, lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) 
Sietske Klooster, ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon promovendus Systemic 
Change van de TU/e, Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Wageningen UR, lid RLI, Tjacko 
Sijpkens, Het Familie Varken, Big Developments 

Secretaris  INBO, Rutger Oolbekkink (coördinatie) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement, secretaris), Bram Talman 

Participatie Reizende tentoonstelling na de prijsvraag  

Vervolg Verkenning van kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk inzendingen daadwerkelijk te 
realiseren 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/plattelandsvernieuwing-alle-winnaars-prijsvraag-brood-en-spelen-
starten-met-uitvoering/ juryrapport  
Projectwebsite: https://prijsvraagbroodenspelen.nl/ 

  

https://arch-lokaal.nl/ontwerpprijsvraag-brood-en-spelen-zojuist-uitgeschreven/
https://arch-lokaal.nl/plattelandsvernieuwing-alle-winnaars-prijsvraag-brood-en-spelen-starten-met-uitvoering/
https://arch-lokaal.nl/plattelandsvernieuwing-alle-winnaars-prijsvraag-brood-en-spelen-starten-met-uitvoering/
https://prijsvraagbroodenspelen.nl/
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2017 Energielandschap van de Toekomst # Landelijk, Breda 
 

 
 
Links boven: BOTTOM UP, onder: metamorphose, rechts: Energieschap Brabantse Balans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Coöperatie NederLandBovenWater  

Partners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland,  
Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf 

Opgave  Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met 
verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en 
ondernemers. 

Doel Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke 
kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie 
als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en 
interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Drie separate procedures + jury’s: landelijk, stedelijk, waterlijk gebied 

Uitschrijfdatum 1 december 2017  

Resultaat 31 januari 2019  

Doorlooptijd 14 maanden 

Deelnemers Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect 

Inzendingen 1e ronde: 10 inzendingen, 2e ronde: 3 inzendingen 

1e ronde Visie en business case 

2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje 

Vergoedingen € 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 15.000 in de 2e ronde. 
Winnaar € 25.000 ex btw. 

Winnaar Winnaar: metamorphose, Nol Molenaar (NOLL >>), Mark Dijstelberge (MDsign), Hans 
Klunder (M3Energie) / andere plannen: BOTTOM UP, Lili Mostard, Pim Wever, Meindert 
Willems (Braining the Future), Martijn van Spaandonk (Bureau Verkuylen), Wilko Wolters 
(Wolters Vastgoed) / Energieschap Brabantse Balans, Stefan la Grand, Thijs de Boer, Guido 
van Loenen, Marit Schravemaker, Nick Lulofs, Jos Leijten, (Rho adviseurs voor leefruimte), 
Ben Olierook, Jeroen Vanson (Greenchoice), Jan Schouw (Bredase Energie Coöperatie) 

Jury Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter), Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, 
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas, directeur Planbureau voor 
de Leefomgeving, Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven, Christel 
Eversdijk, landschapsarchitect, gemeente Breda, Dimph Rubbens, voorzitter 
Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Openbare presentaties 

Vervolg Nader overleg  

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-toekomst/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-
Energielandschap-van-de-Toekomst-landelijk.pdf 
Samenvattingen inzendingen #Landelijk 1e ronde 
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-
toekomst-bekendgemaakt/ 
Juryrapport + alle inzendingen 2e ronde + 9 films inzendingen 2e ronde 

 
  

https://arch-lokaal.nl/vooraankondiging-prijsvraag-energielandschap-toekomst/
https://www.brabant.nl/
http://www.overijssel.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://www.zwolle.nl/
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-toekomst/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-Energielandschap-van-de-Toekomst-landelijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-Energielandschap-van-de-Toekomst-landelijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
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2017 Energielandschap van de Toekomst # Stedelijk, Zwolle 
 

 
 
Rechts boven: Zwolle, deelt warmte!, onder: Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, links: Connected  
Naoberhoods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Coöperatie NederLandBovenWater  

Partners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland,  
Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf 

Opgave  Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met 
verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en 
ondernemers. 

Doel Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke 
kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie 
als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en 
interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Drie separate procedures landelijk, stedelijk, waterlijk gebied 

Uitschrijfdatum 1 december 2017  

Resultaat 31 januari 2019  

Doorlooptijd 14 maanden 

Deelnemers Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect 

Inzendingen 1e ronde: 10 inzendingen, 2e ronde: 3 inzendingen 

1e ronde Visie en business case 

2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje 

Vergoedingen € 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 15.000 in de 2e ronde. 
Winnaar € 25.000 ex btw. 

Winnaar Winnaar: Zwolle deelt warmte, Martijn de Gier, Miel Karthaus (kbngarchitectuur, 
stedebouw en restauratie), Barry Scholten (IF Technology), Beerd Volkers (Duratherm), 
Andrea van Schie (Comm.Art), Joost Kroes, Freek Kisman (WIJbedrijf Dieze) / andere 
plannen: Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, Wouter Vos, Marjan van Capelle, 
Frank Gorissen, Chris Jones, Hélène van Dooremolen, Marjan Veen (KuiperCompagnons), 
Johan van de Heijning, Just Verhoeven (Antea Group), Martijn Boelhouwers, André van Eijk 
(bureau MA.AN), Hage de Vries (ECONNETIC) / Connected Naoberhoods, Ben Tubben, 
Maarten van Blijderveen, Jasper Kroondijk, Astrid van Sprang, Liona Kuikhoven (Liandon 
Energy Consulting), Boris Hocks, Taco Kuijers, Jet ten Voorde (Generation.Energy), Emile 
Revier, Froukje van de Klundert, Gintare Noikunaite, Vincent Babes, Emma Lomas 
Escribano, Joep Bastiaans (Posad) 

Jury Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter), Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, 
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele, Hans Mommaas, directeur Planbureau voor 
de Leefomgeving, Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven, Bart Buijs 
directeur, Het Oversticht, Pien van der Does, directeur Fysiek gemeente Zwolle 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Openbare presentaties 

Vervolg Traject nader overleg 

Bouwbudget N.v.t 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-toekomst/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-
Energielandschap-van-de-Toekomst-stedelijk.pdf 
Samenvattingen inzendingen #Stedelijk 1e ronde 
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-
toekomst-bekendgemaakt/ 
Juryrapport + alle inzendingen 2e ronde + 9 films inzendingen 2e ronde 

 
  
 

   

https://arch-lokaal.nl/vooraankondiging-prijsvraag-energielandschap-toekomst/
https://www.brabant.nl/
http://www.overijssel.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://www.zwolle.nl/
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-toekomst/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-Energielandschap-van-de-Toekomst-stedelijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-Energielandschap-van-de-Toekomst-stedelijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
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2017 Energielandschap van de Toekomst #Waterlijk, Zeeland 
 

  
 
Links boven: Zeeland Ademt!, rechts: Zeeuwse Warmte en Koude, onder: Onder de Zeeuwse Zon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Coöperatie NederLandBovenWater  

Partners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland,  
Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf 

Opgave  Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met 
verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en 
ondernemers. 

Doel Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke 
kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie 
als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en 
interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Drie separate procedures landelijk, stedelijk, waterlijk gebied 

Uitschrijfdatum 1 december 2017  

Resultaat 31 januari 2019  

Doorlooptijd 14 maanden 

Deelnemers Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect 

Inzendingen 1e ronde: 10 inzendingen, 2e ronde: 3 inzendingen 

1e ronde Visie en business case 

2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje 

Vergoedingen € 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 15.000 in de 2e ronde. 
Winnaar € 25.000 ex btw. 

Winnaar Winnaar: Onder de Zeeuwse Zon, A. van Hoeken, J. Keling, B. Vlaswinkel (Oceans of 
Energy), E. Stoffer, E. Vlaswinkel (SVP Architectuur & Stedebouw), P. Kamermans 
(Wageningen Marine Research), J. Schot (Viskwekerij Neeltje Jans BV) / Eervolle 
vermelding: Zeeland Ademt!; Carla Roghair (Liandon bv / Qirion Energy Consulting), Peter 
Laagland, Jan Bozelie, Simon Kamerbeek, Koos Iestra (Adviesbureau Haver Droeze), Mark 
Meijer (Energy Indeed), David Vermaas (Aqua Battery), Berdie Olthof, Martijn 
Noordermeer (Feddes Olthof landschapsarchitecten bv), Mascha Dedert (Zeeuwse 
Milieufederatie), Bram Bliek, Sanne Poortman (Svasek Hydraulic) / Zeeuwse Warmte en 
Koude, Marco Vermeulen, Joost van der Waal (Studio Marco Vermeulen), Mark Bolech 
(TNO), Lennard Seriese (Stedin) 

Jury Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter), Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, 
Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele, Hans Mommaas, directeur Planbureau 
voor de Leefomgeving, Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven, Liz 
van Duin, directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta, Ben de Reu, 
gedeputeerde Provincie Zeeland  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Openbare presentaties 

Vervolg Traject nader overleg 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-toekomst/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-
Energielandschap-van-de-Toekomst-waterlijk.pdf 
Samenvattingen inzendingen #Waterlijk 1e ronde 
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-
toekomst-bekendgemaakt/ 
Juryrapport + alle inzendingen 2e ronde + 9 films inzendingen 2e ronde 

 
  
 

  

https://arch-lokaal.nl/vooraankondiging-prijsvraag-energielandschap-toekomst/
https://www.brabant.nl/
http://www.overijssel.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://www.zwolle.nl/
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-energielandschap-toekomst/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-Energielandschap-van-de-Toekomst-waterlijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/Overzicht-inzendingen-1e-ronde-Energielandschap-van-de-Toekomst-waterlijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
https://arch-lokaal.nl/bijzondere-plannen-voor-de-prijsvraag-energielandschap-van-de-toekomst-bekendgemaakt/
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2017 Energielab Nagele  
 

 
 
Links, boven: Nagele in Balans, onder: Terug Naar de Toekomst, rechts boven: Nagele, VIERT!, onder: Poldervonk, een  
blakend algenbaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele  

Partners Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagel , 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, 
Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland, Woningcorporatie Mercatus 

Opgave  Experimentele, inspirerende, betekenisvolle, uitvoerbare oplossingen op het gebied van 
duurzame energie; voorstel betrekken bestuurders, bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties bij de energietransitie en de organisatie van het proces  

Doel Aangrijpen energietransitie ter verbetering leefbaarheid Nagele, bieden vitaal 
toekomstperspectief; (wederom) op de kaart zetten Nagele als modeldorp en 
experimenteerplek; stimuleren duurzame innovatie i.r.t. erfgoed, voorbeelden methodes 
voor andere wederopbouwgebieden, samenbrengen kennis en kunde op het gebied van 
ruimte, landschap, cultuurhistorie, architectuur en techniek t.b.v. uitvoerbare en 
betaalbare oplossingen energievraagstuk; bijdragen bewustwording urgentie en schaal 
energieopgave bij bestuurders als bewoners, bereiken draagvlak i.v.m. organiseren 
uitvoering energietransitie; aantrekken van investeerders, goed besteden windgelden. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 4 september 2017 

Resultaat 30 maart 2018 

Doorlooptijd 5,5 maanden 

Deelnemers Ontwerpers, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame 
ondernemers, uitvinders, kunstenaars e.a. t/m puzzelaars die bijna op installateursniveau 
nadenken over de energietransitie, 1 geregistreerd ontwerper, teams, evt. met studenten 

Inzendingen 1e ronde: 29 inzendingen, 2e ronde: 4 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Ontwerp, businessplan + globaal plan van aanpak vervolg 

Vergoedingen € 40.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde 

Winnaar Winnaar: Nagele in Balans, Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad 
Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep (Innax Gebouw & Omgeving), Khing Go (Innax 
Gebouw & Omgeving), Roel Vogelzang (Sacon) / andere inzendingen: Nagele, VIERT!, 
Martijn de Gier (kbng architectuur stedebouw restauratie); m.m.v. stichting WarmBouwen 
(PHPP), Duratherm (warmtepomp, bronnen), Ouwehand bouw (bouwkundig), 
Bouwdynamica (bouwfysica), Comm.art (community making theater / Terug Naar de 
Toekomst, Olv Klijn, Eric Frijters (FABRICations), Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg 
(BETA Office for Architecture and the City) / Poldervonk: een blakend algenbaken, David 
Huijben, Abel Coenen, Koen Steegers 

Jury Dirk Sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap 
(voorzitter), Pi de Bruijn, architect, partner ArchitectenCie, Stefan Davids, bewoner Nagele, 
lokaal ondernemer, Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar 
Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft, Anneke Keur, bewoner 
Nagele, Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Stef Bogaerds, Tom 
Prins 

Participatie Interne bijeenkomst met bewoners voorafgaand aan jurering 

Vervolg Uitvoering in voorbereiding. Geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije wijk, ministerie BZK 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-energielab-nagele/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/resultaat-eerste-ronde-open-oproep-energielab-nagele/ 
Overzicht inzendingen 1e ronde (samenvattingen van de deelnemers) 
https://arch-lokaal.nl/nagele-off-the-grid-plan-nagele-balans-wint-prijsvraag-energielab-
nagele/ 
Juryrapport + inzendingen 2e ronde 

 
  

https://arch-lokaal.nl/open-oproep-energielab-nagele/
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-energielab-nagele/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-eerste-ronde-open-oproep-energielab-nagele/
https://arch-lokaal.nl/nagele-off-the-grid-plan-nagele-balans-wint-prijsvraag-energielab-nagele/
https://arch-lokaal.nl/nagele-off-the-grid-plan-nagele-balans-wint-prijsvraag-energielab-nagele/
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2017 Oostenburgereiland Amsterdam  
 

 
 
Boven, links: Bureau Fraai, boven, rechts: Architectuur Maken, onder: Laura Alvarez Architecture 
 
 
 
 
 

 

  

Opdrachtgever Stadgenoot  

Partners Kristiaan Borret, supervisor Oostenburg 

Opgave  Concreet en kwalitatief woningbouwontwerp voor kavels 2 en 8 (2 à 3 architecten per 
kavel) op Oostenburgereiland in Amsterdam 

Doel Het vinden van kwalitatieve scenario’s voor het gebied, waarbij over de grenzen van de 
kavels heen wordt gedacht; het vinden van geschikte, jonge architectenbureaus voor de 
opgave, die reeds over enige praktijkervaring beschikken; het bieden van kansen aan jonge 
architectenbureaus om hun ideeën uit te voeren 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 5 juli 2017 

Resultaat 4 september 2017  

Doorlooptijd 2 maanden  

Deelnemers Geregistreerde architecten; bureau niet vóór 2012 ingeschreven in Kamer van Koophandel  

Inzendingen Voorselectie: 73 inzendingen, presentatie: 8 deelnemers, atelier: 4 deelnemers  

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 6.000 ex btw totaal vergoedingen atelier ad € 1.500 

Winnaar Deelnemers: Laura Alvarez Architecten / Bureau Fraai / Common Practice / Architectuur 
Maken 

Jury Nicky Sargentini, Res & Smit/projectbegeleiding Oostenburg SGN (voorzitter), Yorick 
Meefout, ontwikkelingsmanager Stadgenoot, Ruben Visser, architect studioninedots, Tess 
Broekmans, directeur Urhahn Urban Design  

Secretaris  
 

Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, reglement, coördinatie), Bram 
Talman 

Participatie Geen 

Vervolg Opdracht van Stadgenoot aan geselecteerde bureaus voor de kavels 2 en 8 op 
Oostenburgereiland, met een totaal van circa 220 woningen.  
Nieuwsbericht Heijmans 16 juli 2018: “Voor woningcorporatie Stadgenoot realiseert 
Heijmans op Oostenburgereiland in totaal 54 appartementen vrije sector huur en 97 
studio’s voor sociale huur, evenals 500 m² kantoorruimte. Op de begane grond zijn enkele 
appartementen geschikt voor mindervaliden. Bewoners van de appartementen en studio’s 
kunnen gebruik maken van diverse gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een 
gezamenlijke binnentuin en dakterras. Voor het ontwerp zijn drie jonge architectenbureaus 
betrokken: Bureau Fraai en Laura Alvarez Architecture uit Amsterdam, en Architectuur 
Maken uit Rotterdam. (..) De oplevering is gepland voor medio 2020. De contractomvang 
van deze opdracht bedraagt circa € 17 miljoen.” 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-ontwerpatelier-oostenburgereiland-amsterdam/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/succesvol-ontwerpatelier-oostenburgereiland-levert-nieuwe-ideeen-
op/ 
Atelier 

 

  

http://arch-lokaal.nl/open-oproep-ontwerpatelier-oostenburgereiland-amsterdam/
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-ontwerpatelier-oostenburgereiland-amsterdam/
https://arch-lokaal.nl/succesvol-ontwerpatelier-oostenburgereiland-levert-nieuwe-ideeen-op/
https://arch-lokaal.nl/succesvol-ontwerpatelier-oostenburgereiland-levert-nieuwe-ideeen-op/
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2017 Voetgangersbrug over de Burgemeester Keijzerweg Papendrecht 
 

 
 
Studio RAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Papendrecht 

Partners Geen 

Opgave  Selectie bureau 

Doel Cosmetische facelift voor bestaande betonnen voetgangersbrug over de Burgemeester 
Keijzerweg + jonge ontwerpers een kans geven om met nieuwe materialen en technieken 
de bestaande brug te upgraden + extra aandacht ingeruimd voor participatie omdat veel 
bewoners van Papendrecht de brug dagelijks passeren 

Procedure Besloten prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis prentatie) 

Uitschrijfdatum 23 juni 2017 

Resultaat 4 juli 2017 

Doorlooptijd 1,5 maanden  

Deelnemers 4 jonge bureaus, uitgenodigd op basis van hun ervaring met materiaal- en 
productievernieuwing en hun affiniteit met bruggen en/of architectuur.  

Inzendingen 1e ronde: 4  

1e ronde Presentatie  

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Geen 

Winnaar Studio RAP, Rotterdam; andere deelnemers: Joris Deelen, Papendrecht / JVDW, 
Amsterdam / Studio Dirk Vander Kooij, Zaandam / Studio Eric Klarenbeek i.s.m. 
Greenmakers, Aad Vermeer. 

Jury Selectiecommissie: 
Jan Nathan Rozendaal, wethouder Papendrecht (voorzitter), Manfred de Boer, Beheer & 
Uitvoering, gemeente Papendrecht, Rindert Bosselaar, Beheer & Uitvoering, gemeente 
Papendrecht, Ingrid Douwes, gedelegeerde welstandscommissie Stg. Dorp, Stad & Land,  
Michel Schreinemachers, NEXT Architects, Thijs Asselbergs, hoogleraar Architectural 
Engineering, TU Delft 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement) 

Participatie Niet bekend 

Vervolg Opdracht ontwerp; opgeleverd 2018 

Bouwbudget Uitvoeringsbudget € 25.000 excl. btw (incl. honorarium ontwerper, materialen, constructie 
& aannemerskosten en verkeersmaatregelen). Leges voor rekening van de gemeente 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/studio-rap-geselecteerd-als-ontwerper-voetgangersbrug-
papendrecht/ 
Reglement 

 

 
  

https://arch-lokaal.nl/studio-rap-geselecteerd-als-ontwerper-voetgangersbrug-papendrecht/
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2017 De Egyptische Poort  
 

 
 
(1) Kempische Poort, (2) De Toren van Bladel, (3) View master, (4) Fietspoort, (5) Mijn Bouwbos 

 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Bladel  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp van een haalbare ruimtelijke strategie voor organische herontwikkeling van De 
Egyptische Poort in ontwerpatelier. De scenario’s verschaffen het gebied een uitgesproken 
identiteit die past bij de gemeente, de regio en haar ruimtelijke, economische, sociale en 
culturele kenmerken. Voor de hand liggende functies als grootschalige woningbouw of 
bedrijvigheid of een monotone commerciële ontwikkeling worden niet aangemoedigd. 

Doel Integrale visie en methodiek om de Egyptische Poort langzaam in de tijd te ontwikkelen tot 
een duurzaam gebied, waarin partijen die betrokken willen zijn daar alle ruimte voor 
krijgen.  

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 20 april 2017 

Resultaat 10 juli 2017 

Doorlooptijd 3 maanden 

Deelnemers Startende professionals die een ontwerpopleiding of andere voor de opgave relevante 
opleiding voltooid of bijna voltooid hebben; (architect, landschapsarchitect, designer, 
stedenbouwkundige, ecoloog, bioloog, kunstenaar, etc.) 

Inzendingen 41 aanmeldingen, 15 deelnemers atelier 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal t.b.v. 15 gelijke vergoedingen 

Winnaar Door gemeenteraad geselecteerde visies: Kempische Poort, Christopher de Vries, Joey 
Rademakers, Bart Claassen, Anneke Adegeest / De Toren van Bladel, Juriaan Calis, Michelle 
Leemkuil, Mike Verdonschot / View master Joep Verheijen, Jacqueline Ram, Harry van 
Gameren, Daan Liebregts / Fietspoort, Nina Aalbers, Lex de Jong, Rolf van der Leeuw, Guus 
Stappaerts / Mijn Bouwbos, Victor Verhagen, Floris van der Zee, Christel Rampen, Anton 
Zoetmulder 

Jury Selectiecommissie aanmeldingen: Bjarne Mastenbroek (SeARCH), Kathleen Van de Werf 
(BUUR), Wouter Valkenier (Studio Valkenier) en Gemeente Bladel; selectie scenario’s: 
gemeenteraad van Bladel 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, procedure, coördinatie), Stef 
Bogaerds, Vincent Kompier (moderator) 

Participatie Ateliers in samenwerking met de gemeenteraad 

Vervolg Vaststelling vervolgplan door gemeente Bladel op basis van twee in het ontwerpatelier 
ontwikkelde scenario’s; aanstelling supervisor 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/professionals-gezocht-deelname-aan-atelier-egyptische-poort-
bladel/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/toekomstscenarios-ontwerpatelier-egyptische-poort-gepresenteerd-
aan-gemeenteraad-bladel/ 
Resultaat + scenarioboek 
https://arch-lokaal.nl/gemeenteraad-bladel-kiest-kwaliteit/ 
Vervolg 

 
  

https://arch-lokaal.nl/professionals-gezocht-deelname-aan-atelier-egyptische-poort-bladel/
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https://arch-lokaal.nl/toekomstscenarios-ontwerpatelier-egyptische-poort-gepresenteerd-aan-gemeenteraad-bladel/
https://arch-lokaal.nl/toekomstscenarios-ontwerpatelier-egyptische-poort-gepresenteerd-aan-gemeenteraad-bladel/
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2017 Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam  
 

 
 
Links: AMC HEALTH PARK, midden, boven: AMC Gardens, rechts, boven: De Serre, midden, onder: Zuiderpark,  
rechts, onder: Met open armen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Academisch Medisch Centrum (AMC)  

Partners Geen 

Opgave  Voorstel voor de herontwikkeling van het voorterrein van het AMC aan de noordoostelijke 
zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij; obstakelvrije 
verbinding tussen de openbare binnenruimte en een groener, parkachtiger, voorgebied 
met verblijfsruimte voor patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers van het AMC; 
gebruik en toegankelijkheid ook voor buurtbewoners en werkenden uit de omgeving 

Doel Uitvoering geselecteerd schetsontwerp, bieden van vrijheid aan deelnemers t.b.v. 
verkrijgen innovatieve voorstellen, brengen van helderheid in ruimtelijke opzet en gebruik 
van de omgeving aan de noordoostelijke zijde van het AMC waarbij voet- en 
fietsverbindingen, natuur en activiteiten een plaats krijgen, aansluiten op de door AMC te 
realiseren plannen voor het voorterrein en de entree, rekening houden met t.z.t. te 
verwachten ontwikkelingen rondom en met een (deels) gefaseerde realisatie, concept dat 
de menselijke maat en behoefte aan sociale veiligheid borgt in een gebied waarin diverse 
verkeersstromen en -typen, water, groen, (grote) huisvesting en mensen samenkomen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 9 maart 2017 

Resultaat 13 oktober 2017 

Doorlooptijd 7 maanden 

Deelnemers Geregistreerde architecten; desgewenst in teamverband met professionals uit andere 
(ruimtelijke) vakgebieden  

Inzendingen 1e ronde: 60 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Structuurontwerp + begroting 

Vergoedingen € 51.650 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.330 in de 2e ronde  

Winnaar Winnaar: AMC HEALTH PARK, tom bergevoet architecture, studio nuy van noort, Maarten 
van Tuijl, na-ma architecture, studio Blad, Bremen bouwadviseurs, Pieters bouwtechniek, 
Adviesbureau Feijen / 2e: AMC GARDENS, Mathieu Derckx stedebouw/landschapsarchi-
tectuur, Bieke Van Hees Tuin- en landschapsarchitectuur, Jos Roodbol Architect, Mark van 
der Bij, OR else, Lex Rob, De Ingenieursgroep, Leon Kolster (Microbeton), Ron van Boven 
(Waco), Ivo Mulder (IPV Delft), Ton Hilhorst, Natascha van den Ban; Stevin Gaalman 
(Interplan Bouwsupport) Katrien de Klein / 3e: ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC, 
Dingeman Deijs Architects; Ulrike Centmayer Landschapsarchitect; Scope 
Bouwmanagement (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) / 4e: De Serre, 
Eric Huijten (Greiner van Goor Huijten Architecten), RRog Stedenbouw en Landschap, 
DGMR Adviseurs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Ingenieursburo Linssen, Buitink 
Technology, Reynaers, Boon Edam, HB Watertechnologie, Schadenberg Combi Groen, 
Boomkwekerij Ebben / 4e: Met open armen, Jos van Eldonk, Martijn Hassefras, Jelena Cop, 
Berend Hoffmann, Maarten van de Eerden, Common Affairs, Albert Jan Kerssen, Richard 
Hereijgers, BTL-Advies; Rinie van den Bosch, 4-Advies; Lennert Bonnier, Nicole Korsten, 
Goudappel Coffeng; Frans van der Linde, Zonneveld Ingenieurs; Branco Schot, Nelissen 
Adviseurs 

Jury Maas Jan Heineman, Raad van Bestuur AMC (voorzitter), Floris Alkemade, 
Rijksbouwmeester, Ton Schaap, Senior stedenbouwkundige Amsterdam, Emile Spek, 
Directeur Directoraat Huisvesting & Techniek (HV&T) AMC, Bart Pijpers, Cliëntenraad AMC 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Vincent Kompier 

Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling + reacties publiek naar jury 

Vervolg Winnaar volledige ontwerpopdracht; aanbesteding realisatie gestart mei 2019 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc/ 
Reglement+ bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/plan-amc-health-park-wint-prijsvraag-amc-amsterdam/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 

  

http://arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc/
http://arch-lokaal.nl/open-oproep-herontwikkeling-entree-amc/
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2017 Kunstwerf Groningen  
 

 
 
Boven, links: Hortus Ludi, rechts: DRAMA MACHINE, midden, links: Tegenpool voor de Machinefabriek, rechts:  
CultuurCentrale, onder: Dialoog tussen ruimte en verbeelding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Groningen  

Partners Geen 

Opgave  Realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerpvoorstel voor toekomstbestendige en  
energieneutrale huisvesting met bijbehorende voorzieningen van vijf cultuurgezelschappen 
op Blok 10b in het Ebbingekwartier te Groningen, dat een bijdrage levert aan de 
leefbaarheid op straat en aansluit op de structuur van het omringende stedelijke weefsel + 
innovatieve en creatieve visie op (energetische) duurzaamheid; geen aardgas. 

Doel Toevoegen van meer culturele functies rond het toekomstige HOV Knooppunt aan de 
Bloem-singel door een nieuw te bouwen duurzaam en toekomstbestendig cultuurcluster 
dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het binnenstedelijk gebied; bijdragen aan nieuwe 
impuls voorarchitectuur in de stad Groningen; bieden van kansen aan nieuwe generaties 
ontwerpers; bijdragen aan een onderscheidende identiteit van de stad Groningen; 
bijdragen aan versnelling van energietransitie 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013), (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 17 februari 2017  

Resultaat 21 juli 2017  

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Geregistreerde architecten; desgewenst in teamverband met professionals uit andere 
(ruimtelijke) vakgebieden 

Inzendingen 1e ronde: 107 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Structuurontwerp + kostenraming 

Vergoedingen € 30.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaar), 1e prijs: Dialoog tussen ruimte en verbeelding, Ard de Vries (Ard de Vries Architecten), 
Donna van Milligen Bielke (Studio Donna van Milligen Bielke), Piet Oudolf, Theater Advies, 
Target, vervolgopdracht / 2e prijs: CultuurCentrale. Thijs van Bijsterveldt, Oana Rades, 
Harm Timmermans, Zoe Renaud Drouin en Martyna Drys (Shift architecture urbanism), 
Walter Spangenberg, Charles Boks, Thomas Wever, Peter Swier (ABT Delft), € 11.000 / 3e 
prijs: Tegenpool voor de Machinefabriek, Sophie Van Noten, Camiel Van Noten (Van Besien 
Van Noten Architecten Antwerpen), DGMR Drachten, Bureau Bouwkunde, € 9.000 / 4e 
prijs: Hortus Ludi, Alle Jan Mulder (Studiozwart Architecten), Joost Brands (Quist 
Wintermans Architecten), Bart van der Ley (Geelhoed engineering bv), John van der Vliet 
(JFE), Rien Prins (Rien Prins Advies bv, € 5.000 / 4e prijs: DRAMA MACHINE, Job Floris 
(MONADNOCK), Buro Harro, Pieters Bouwtechniek, Nelissen Ingenieursbureau Multical 
Ingenieursbureau, Theatertechniek, Anne Karin ten Bosch, € 5.000 

Jury Roeland van der Schaaf, wethouder Arbeidsmarkt, Stadsontwikkeling e.a., gemeente 
Groningen (voorzitter), Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect, Kirsten Hannema, 
bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant, Guy Weizman, 
algemeen directeur NNT / club Guy&Roni, Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de 
gemeente Groningen 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Stef Bogaerds 

Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling + reacties publiek naar jury 

Vervolg Start bouw oktober 2019, beoogde oplevering januari 2021 

Bouwbudget Vlgs. reglement: uitvoeringsbudget € 3.1 mio., bouwbudget € 1.375 excl. btw/m2; later 
bijgesteld tot 4,5 mio (incl. openbare ruimte). Vlgs. informatie oktober 2019: € 6,7 mio; 
stijging onder meer veroorzaakt door grote stijging bouwmaterialen in de afgelopen jaren. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-kunstwerf-groningen/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-kunstwerf-groningen-gewonnen-ard-vries-en-donna-
milligen-bielke/ 
Juryrapport + alle inzendingen online + e.a. 
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2017 Who Cares #Almere 
 

 
 
(1) Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, (2) BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, 
(3) Almere Haven: prachtdorp, (4) The Commons, Meergeneratiehoven voor Almere Haven, (5) Het rijtjeshuis  
past de zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever 1e ronde Rijksbouwmeester  
2e ronde Gemeente Almere 

Partners Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving 

Opgave  Innovatieve en toekomstgerichte visies op NL woonwijken in antwoord op vergrijzing en 
veranderingen in zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën als impuls voor wijkvernieuwing 

Doel Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij 
ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, 
cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën 
i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van 
mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, 
stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de 
prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Vier separate procedures, gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen 

Uitschrijfdatum 18 januari 2017  

Resultaat 26 oktober 2017 

Doorlooptijd 9 maanden 

Deelnemers Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, 
ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën 
te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken. 

Inzendingen 1e ronde: 174, waarvan 49 locatieloos; 38 Almere; 2e ronde: 5 inzendingen Almere 

1e ronde Visie + business case 

2e ronde Uitwerking visie  

Vergoedingen € 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde 

Winnaars (1) Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven, Berci Florian (DeVRBLDNG BV), 
Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers), Jolanda Cavalini (Zorggroep Almere), 
Onno Bremmers, (Zorghuisvesting), Cees van Boven (Woonzorg Nederland), Sytse Dugour, 
(Cinnovate), Jet Brinker (Welzijn) / (2) BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes, Peter 
van Assche, (bureau SLA), Bart Lammers (wijkontwikkeling en zorg), Kirsten Hannema 
(publicist), Renet Korthals Altes (Make Space 4 Play), Ruud van der Kind (+Vijf, Pameijer) / 
andere inzendingen: Almere-Haven 'PRACHTDORP', team Gerard Jan Hellinga, ISMaatwerk 
bv/ The Commons: Meergeneratiehoven voor Almere Haven, team Maarten van Tuijl, 
temp.architecture / Het rijtjeshuis past de zorg, team Bert Thjie, TEKTON architekten 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Pauline Meurs, Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting 
Humanitas, Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem, Haroon Sheikh, 
Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab, Vera Winthagen, Strategic 
Design Consultant, gemeente Eindhoven, Ellen van Acht, atelierleider Het 
Woningbouwatelier, Nico van Duijn, gemeenteraadslid van Almere 

Secretaris  INBO: Rutger Oolbekkink (projectleiding) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement), Bram Talman 

Participatie Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag 

Vervolg Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/  
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-
sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 
https://www.prijsvraagwhocares.nl/  
Projectwebsite 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-
who-cares 
Voortgang 

http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
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45 

 

2017 Who Cares #Groningen 
 

 
 
(1) Care2Share – Oosterparkwijk, (2) Bier en worst, (3) VERBONDEN SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME –  
TOMMY, (4) Nieuwe Oosterparker Verbanden, (5) Michi Noeki - verbinden en verblijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever 1e ronde Rijksbouwmeester  
2e ronde Gemeente Groningen 

Partners Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving 

Opgave  Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord 
geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën 
die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. 

Doel Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij 
ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, 
cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën 
i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van 
mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, 
stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de 
prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Vier separate procedures, gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen 

Uitschrijfdatum 18 januari 2017  

Resultaat 26 oktober 2017 

Doorlooptijd 9 maanden 

Deelnemers Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, 
ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën 
te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken. 

Inzendingen 1e ronde: 174, waarvan 49 locatieloos; 31 Groningen; 2e ronde: 5 inzendingen Groningen 

1e ronde Visie + business case 

2e ronde Uitwerking visie  

Vergoedingen € 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde 

Winnaars Winnaar: Care2Share – Oosterparkwijk, Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen (NOHNIK 
architecture and landscapes), Patrick Jansen (bureau HHM), Willem Bossers (Beweeg 
Strateeg), Tim Burmanje en Chantal Robbe (Stadkwadraat) / andere inzendingen: Michi 
Noeki - verbinden en verblijven, team Irene Edzes, Vollmer en partners / Bier en worst - 
Nieuwe Oosterparker Verbanden, team Annet Ritsema, Specht Architecten / VERBONDEN, 
Harald Mooij architectenbureau / SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY, Alex 
Sievers, Beyond Now / eervolle vermelding: Wijk der Vergankelijkheid, Sweder Spanjer, 
Sweder Spanjer Architect 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Pauline Meurs, Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting 
Humanitas, Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem, Haroon Sheikh, 
Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab, Vera Winthagen, Strategic 
Design Consultant, gemeente Eindhoven, Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester gemeente 
Groningen, Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) 

Secretaris  INBO: Rutger Oolbekkink (projectleiding) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement), Bram Talman 

Participatie Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag 

Vervolg Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/  
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-
sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 
https://www.prijsvraagwhocares.nl/  
Projectwebsite 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-
who-cares 
Voortgang 

http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/
https://www.prijsvraagwhocares.nl/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-who-cares
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-who-cares
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2017 Who Cares #Rotterdam 
 

 
 
Links, boven: Rotterdam: Who Dares - Carnisse 2027, links, onder: DE HOFJES VAN CARNISSE, rechts boven: 
iCAREnisse, rechts, midden: de Dwarsstraat, rechts, onder: Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opdrachtgever 1e ronde Rijksbouwmeester  
2e ronde Gemeente Rotterdam 

Partners Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving 

Opgave  Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord 
geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën 
die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. 

Doel Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij 
ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, 
cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën 
i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van 
mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, 
stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de 
prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Vier separate procedures, gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen 

Uitschrijfdatum 18 januari 2017  

Resultaat 26 oktober 2017 

Doorlooptijd 9 maanden 

Deelnemers Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, 
ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën 
te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken. 

Inzendingen 1e ronde: 174, waarvan 49 locatieloos; 38 Rotterdam; 2e ronde: 5 inzendingen Rotterdam 

1e ronde Visie + business case 

2e ronde Uitwerking visie  

Vergoedingen € 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde 

Winnaars Winnaar: Rotterdam: Who Dares - Carnisse 2027, Pi de Bruijn, Erik Vrieling, Annemarie van 
Went en Eric van Noord (de Architekten Cie), Esther Akkerman-Dwars en Emilie van Erven 
Dorens (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Hugo Beschoor Plug (BPvF), Michiel Van 
Driessche (Felixx Landscape Architects & Planners), Joep Arts (Stec Groep), Onno Dwars en 
Nicolle Terlouw (Ballast Nedam Development), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis) / 
andere inzendingen: DE HOFJES VAN CARNISSE, team Richard Breit (DUTCH urban 
solutions), iCAREnisse, team Danny Nelemans (OD205), de Dwarsstraat architectuur, team 
Tomas Dirrix (diederendirrix), Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid, team Merel 
Brabers (EGM architecten)  

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Pauline Meurs, Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting 
Humanitas, Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem, Haroon Sheikh, 
Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab, Vera Winthagen, Strategic 
Design Consultant, gemeente Eindhoven, Mattijs van Ruijven, hoofdstedenbouwkundige 
gemeente Rotterdam, René Erkelens, bewoner en fysiotherapeut in Rotterdam Charlois 

Secretaris  INBO: Rutger Oolbekkink (projectleiding) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement), Bram Talman 

Participatie Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag 

Vervolg Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/ Reglement 
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-
sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 
https://www.prijsvraagwhocares.nl/  
Projectwebsite 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-
who-cares 
Voortgang 

http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/
https://www.prijsvraagwhocares.nl/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-who-cares
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-who-cares


47 

 

2017 Who Cares #Sittard-Geleen 

 

 
 
(1) Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis!, (2), Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, (3) Een meesterlijke 
community, samen wonen en werken, (4) Geleen, lokaal voor iedereen!, (5) Mark_Us Familiehuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opdrachtgever 1e ronde Rijksbouwmeester  
2e ronde Gemeente Sittard-Geleen 

Partners Provincie Limburg, Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving 

Opgave  Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord 
geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën 
die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. 

Doel Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij 
ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, 
cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën 
i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van 
mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, 
stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de 
prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie) 
Vier separate procedures, gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen 

Uitschrijfdatum 18 januari 2017  

Resultaat 26 oktober 2017 

Doorlooptijd 9 maanden 

Deelnemers Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, 
ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën 
te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken 

Inzendingen 1e ronde: 174, waarvan 49 locatieloos; 30 Sittard-Geleen; 2e ronde: 5 Sittard-Geleen 

1e ronde Visie + business case 

2e ronde Uitwerking visie  

Vergoedingen € 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde 

Winnaars Winnaar: Sittard-Geleen: De wijk als (t)huis! Marieke Cloosterman (RosRobuust), Hanna 
Smeets (Provincie Limburg), Jeroen Verbeek en Vera Hetem (bureau Verbeek), Hélène 
Houben (houben architectuur) / andere inzendingen: Geleen, lokaal voor iedereen!, team 
Paul Verhorst, ARCHES architecten / Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, team 
Nicole Maurer, Maurer United Architects / Mark_Us Familiehuis, team Monique Biloro, 
Mark_Us Familiehuis / Een meesterlijke community, samen wonen en werken, team Sheila 
Oroschin, The Masters 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter), Pauline Meurs, Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting 
Humanitas, Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem, Haroon Sheikh, 
Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab, Vera Winthagen, Strategic 
Design Consultant, gemeente Eindhoven, Ruud Guyt, wethouder wonen, duurzaamheid en 
sport van Sittard-Geleen, Ben van Essen, bestuurslid ‘Nederland zorgt voor elkaar’, vm. 
strateeg Provincie Limburg 

Secretaris  INBO: Rutger Oolbekkink (projectleiding) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement), Bram Talman 

Participatie Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag 

Vervolg Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/  
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-
sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 
https://www.prijsvraagwhocares.nl/  
Projectwebsite 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-
who-cares 
Voortgang 

http://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-who-cares-van-start/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-wonen-en-zorg-almere-groningen-rotterdam-en-sittard-geleen-bekend-gemaakt-eindhoven/
https://www.prijsvraagwhocares.nl/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-who-cares
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/05/13/werkconferentie-who-cares
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2016 Wonen in winkels 
 

 
 
Architects for Urbanity, een van de vijf geselecteerden 
voor de architectenpool 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Opdrachtgever Gemeente Rotterdam, cluster Stadsontwikkeling, projectgroep Woonlab 010 

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp- en advieswerkzaamheden ihkv verbouwing leegstaande winkel- en 
bedrijfsruimte 

Doel De gemeente Rotterdam zal dertien leegstaande winkel- en bedrijfsruimtes verkopen 
onder voorwaarde dat de koper deze verbouwt tot woning. Hoewel de gemeente niet de 
opdrachtgever van de verbouwing zal zijn, hecht zij belang aan aantrekkelijke woningen 
van hoge kwaliteit, het benutten van de unieke kenmerken van de woning, een heldere 
visie op gebruik van private buitenruimte, uitstraling van de gevel passend bij het 
bestaande bouwblok, en zorgvuldige en tactiele detaillering. Daarom wil zij contacten 
tussen kopers en architecten stimuleren door een architectenpool samen te stellen, die de 
toekomstige bewoners van de kluswinkels kan helpen en inspireren bij het ontwerp van 
hun nieuwe woning en de kopers op gang te helpen bij het maken van de eerste stappen  

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 11 november 2016 

Resultaat 10 februari 2017 

Doorlooptijd 3 maanden 

Deelnemers Geregistreerde architecten 

Inzendingen 86 inzendingen 

1e ronde Portfolio 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 2.000 in geval van selectie door toekomstige bewoners 

Winnaars Molenaar & Co Architecten, roos & hinke, Common Practice, NOV’82 Architecten,  
Architects for Urbanity 

Jury Jeroen de Bok, Woonlab 010 (voorzitter, geen stemrecht), Marinke Steenhuis, 
cultuurhistorica bij SteenhuisMeurs, Gert Jan te Velde, partner bij Van Schagen 
Architekten, Leonie Andriesse, expert Wonen Gemeente Rotterdam, Nanke Hofstra, 
zelfbouwmakelaar Gemeente Rotterdam 

Secretaris  Gemeente Rotterdam: secretaris; Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement), Bram 
Talman (begeleiding) 

Participatie Toekomstige opdrachtgevers kunnen uit de architectenpool een ontwerper kiezen 

Vervolg De toekomstige bewoners van veertien winkelpanden, die worden verkocht als kluswoning, 
ontvangen een ‘architectencheque’ van € 2.000 excl. btw van de gemeente, die zij kunnen 
besteden bij één van de bureaus uit de architectenpool. Wanneer de kopers bekend zijn 
organiseert de gemeente een matchmaking day waarbij de geselecteerde architecten zich 
kunnen voorstellen aan hun potentiële klanten, en aangeven wat zij voor de toekomstige 
bewoners kunnen betekenen en voor die cheque van € 2.000 kunnen doen. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-wonen-in-winkels/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/architecten-geselecteerd-voor-wonen-in-winkels-rotterdam/ 
Resultaat 
https://www.ad.nl/rotterdam/project-wonen-in-winkels-vertraagd~ae1177b3/ 
Publicatie voortgang 

 
  

https://arch-lokaal.nl/open-oproep-wonen-in-winkels/
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-wonen-in-winkels/
https://arch-lokaal.nl/architecten-geselecteerd-voor-wonen-in-winkels-rotterdam/
https://www.ad.nl/rotterdam/project-wonen-in-winkels-vertraagd~ae1177b3/
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2016 De Olifantenkooi / The Elephant Cage: Kustversterking Portsmouth  
 

 
  
Boven: Team Dancing coastline, midden: Team The new Common, onder: Team Awake, asleep and dreaming 
 
 

 

Opdrachtgever University of Portsmouth  

Partners Project Compass CIC; Architects Journal 

Opgave  Portsmouth is een laaggelegen stad aan zee en kwetsbaar voor overstroming. Verouderde 
kustwerken, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel bedreigen de open relatie 
tussen de zee en de stad. De risico’s voor Portsmouth zijn vergelijkbaar met de situatie in 
Nederland. Daarom heeft de Universiteit of Portsmouth De Olifantenkooi van Architectuur 
Lokaal gevraagd om scenario’s te bedenken die bescherming bieden zonder de kwaliteiten 
van het dichtbevolkte kuststadje te bederven. 

Doel Ontwerpend onderzoek 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 17 oktober 2016 

Resultaat 25 november 2016 

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Jonge ontwerpers uit relevante disciplines, zoals architectuur, constructie en 
landschapsarchitectuur en ecologie 

Inzendingen Voorselectie: 25 aanmeldingen; ontwerpateliers: 18 deelnemers (9 NL, 9 UK) 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Reis en verblijfkosten, eigen bijdragen € 125 pp 

Winnaar N.v.t. 
Deelnemers: Team Dancing Coastline: Stein Brunschot (Buro Lubbers, AvB landscape / 
IJsselmeer) Marion Preez (Founder UrbanPioners / Netherlands / Denmark / UK) Afke 
Laarakker (DUT / Mexico / Cambodia / Border Conditions) Miguel Kerkstra (TU Delft 
engineer) Howard Clapp (MottMacDonald / Red Hook, NY / coastal engineer) Saroj Tamang 
(student) Paul Srienz (student); Team The New Common: Inge Hoekstra (Wageningen, 
landscape, Terra Incognita) Colum O'Connor (AECOM / 100 Resilient Cities) Ramon Scharff 
(Richer Dykes, AvB, Arc16 Young Talent Award) Fabrizio Matillana (AA / Farshid Moussavi / 
Marsh condenser Essex) Robbert Jongerius (Arcadis, LOLA) Jeremy Littlejohn (Boskalis / 
Offshore Renewables / Dredging / Coastal Defence) Adam Ellwood (student) Alex Paul 
(student); Team Awake Sleep Dream:Marit Noest (DELVA) Kirsty Baker (LDA / 
Littlehampton / Tipner Park / Park Sadovniki Moscow) Stef Bogaerds (TU Delft urban, 
Architectuur Lokaal) Richard Harrison (SNUG / Milford Sea Defenses / Gavin Gray Award) 
Judit Gaasbeek Janzen (urban / Civil Engineering / Delta Interventions) Gina Hodsman 
(Ramboll / Flood risk / Coastal and fluvial defense) Matthew Tear (student) Craig Wheeler 
(student) 

Jury Selectie en mentoren: Matthijs Bouw (One Architecture), Frank de Graaf (Royal Haskoning 
DHV, Maritime & Waterways, Urban Waterfront Planner), Alexander Lee (Royal Haskoning 
DHV, Principal Engineer, Rivers, Deltas and Coasts), Martin Knuijt (OKRA 
landschapsarchitecten), Nick Clarke (Ramboll, director for Ports and Marine), Julia Barfield 
(Marks Barfield Architects), Sophie Thomson (LDA landscape architects) 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Stef Bogaerts 

Participatie Openbare presentatie University Portsmouth met studenten en inwoners 

Vervolg 13 maart 2017: Gezamenlijke excursie met een delegatie van direct betrokkenen uit 
Portsmouth naar Nederland (praktijk zandmachine, Boulevard Scheveningen, 
Hondsbossche Zeewering, Parkeergarage Katwijk). 
Publiek debat: https://arch-lokaal.nl/elephant-cage-leidt-tot-publiek-debat-portsmouth/ 

Bouwbudget N.v.t 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/elephant-cage-zoekt-negen-jonge-ontwerpers-voor-
kustversterkingsopgave-in-portsmouth/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/portsmouth-elephant-cage-laat-pootafdruk-uk/ 
Resultaten 

https://arch-lokaal.nl/elephant-cage-zoekt-negen-jonge-ontwerpers-voor-kustversterkingsopgave-in-portsmouth/
http://one-architecture.nl/wp-content/uploads/2014/11/CV-Matthijs-Bouw-2014.pdf
https://www.linkedin.com/in/frank-de-graaf-79a98110
https://www.linkedin.com/in/frank-de-graaf-79a98110
https://www.linkedin.com/in/alexander-lee-58823367
https://www.linkedin.com/in/alexander-lee-58823367
http://www.okra.nl/buro/mensen/martin-knuijt/
http://www.okra.nl/buro/mensen/martin-knuijt/
http://www.ramboll.co.uk/contact/ruk/nick-clarke
https://arch-lokaal.nl/elephant-cage-leidt-tot-publiek-debat-portsmouth/
https://arch-lokaal.nl/elephant-cage-zoekt-negen-jonge-ontwerpers-voor-kustversterkingsopgave-in-portsmouth/
https://arch-lokaal.nl/elephant-cage-zoekt-negen-jonge-ontwerpers-voor-kustversterkingsopgave-in-portsmouth/
https://arch-lokaal.nl/portsmouth-elephant-cage-laat-pootafdruk-uk/
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2016 Atelier Zwolle-Zuid 

 
 
1e kolom: Ramon Scharff, Marije ter Steege, Stijn Tijhuis; 2e kolom: Reeza Alkaabi, Lisanne Caspers, Sandra Grabs ; 3e kolom: 
Wouter Hagers, Hester Annema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Zwolle  

Partners Geen 

Opgave  Verkenning ruimtelijke toekomst van de wijk samen met bewoners, experts en 
belanghebbenden. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig 
voor een vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een 
bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners? Sluit het woningaanbod aan op 
toekomstige inwoners? 

Doel Gemeente voorzien van uitgangspunten en ambities voor het opstellen van de 
omgevingsvisie. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 6 oktober 2016 

Resultaat 30 november 2016 

Doorlooptijd 7 weken 

Deelnemers Startende architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Inzendingen Voorselectie: 25 aanmeldingen; ontwerpatelier: 8 deelnemers 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 6.000 excl. btw, reiskosten en maaltijden totaal; 3 bijeenkomsten (24 uur); pp € 750 excl. 
btw 

Winnaar N.v.t.  
Deelnemers: Reza Alkaabi, Hester Annema, Lisanne Caspers, Sandra Grabs, Wouter Hagers, 
Ramon Scharff, Marije ter Steege en Stijn Tijhuis. 

Jury Selectie en mentoren: Tess Broekmans (Urhahn Stedenbouw & Strategie) 
Wouter Valkenier (Studio Valkenier). 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, coördinatie), Stef Bogaerts 

Participatie Bewoners en ondernemers bij ateliers, openbare presentatie aan gemeenteraad 

Vervolg 8 scenario’s, werkboek 

Bouwbudget N.v.t 

Klachten Geen 

Documentatie https://mijnomgevingsvisie.nl/atelierzwollezuid/ 
Reglement  
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/resultaten-atelier-zwolle-zuid/ 
Publicatie resultaten 
https://mijnomgevingsvisie.nl/atelierzwollezuid/film-atelier-zwolle-zuid/ 
Film 

  

 

  

https://mijnomgevingsvisie.nl/atelierzwollezuid/
https://mijnomgevingsvisie.nl/atelierzwollezuid/
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/resultaten-atelier-zwolle-zuid/
https://mijnomgevingsvisie.nl/atelierzwollezuid/film-atelier-zwolle-zuid/
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2016 Proeftuin Erasmusveld, Den Haag  
 

 
 
Boven, links: Hof der zotheid - proeftuin voor duurzaam wonen; rechts: De proeftuin, groen en gezond wonen in  
een uniek Haags park; onder, links: Volle grond, rechts: Stadsbiotoop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever BPD  

Partners Geen 

Opgave  Overkoepelende, uitvoerbare en toekomstbestendige visie (stedenbouw, landschap, 
gebouwen- en woningarchitectuur) voor deelgebied fase 1 (circa 100 woningen) van 
Erasmusveld Den Haag dat bijdraagt aan de totstandkoming van een duurzame stedelijke 
woonwijk 

Doel Selecteren van een ontwerpteam met passende inspirerende ideeën voor de stedenbouw, 
het landschap en de architectuur van de beoogde nieuwbouwlocatie; kennismaken met 
potentiele nieuwe ontwerppartnersmet innovatieve ideeën; bieden van mogelijkheden aan 
(jonge) ontwerpers met wie BPD nog niet eerder heeft gewerkt 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van visie) 
2e ronde: selectie via BPD volgens eigen procedure BPD 

Uitschrijfdatum 22 juli 2016 

Resultaat 9 november 2016 (1e ronde), 3 februari 2017 (2e ronde) 

Doorlooptijd 7 maanden  

Deelnemers Professionele ontwerpers; aanbeveling: deelname multidisciplinair team, met iig. 
disciplines architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw  

Inzendingen 1e ronde: 62 inzendingen; 2e ronde: 4 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Schetsontwerp en presentatie (via BPD) 

Vergoedingen € 16.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 4.000 in de 2e ronde. 

Winnaars Geselecteerd voor deelname aan 2e ronde: Hof der zotheid - proeftuin voor duurzaam 
wonen, Jurrian Arnold, Open Kaart, Delft / De proeftuin, groen en gezond wonen in een 
uniek Haags park, Marco Broekman, marco.broekman urbanism, Floris van der Zee, 
Ginevra Melazzi (urbanism research architecture), Ard Hoksbergen, Milad Pallesh, Ivar van 
der Zwan (workshop architecten), Gerwin de Vries, Alexander Herrebout (LINT landscape 
interventions) / Volle grond, Liesbeth van der Pol, Dok architecten, Lodewijk Baljon 
landschapsarchitecten, Arjan van Timmeren, Environmental Technology & Design, TU Delft 
/ Stadsbiotoop, Kim Thehu, Buro Lubbers, Peter Lubbers, Stein van Brunschot, Joost van 
Gorkom, Marian de Vries (Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedebouw), CIVIC: Jan 
Lebbink, Gert Kwekkeboom, Angela Solis, Joeri Sowka, Fernanda Romeu 
(TheCloudCollective), Karel Ossewaarde (Gebiedsontwikkelaars), Arjen Pilot 
(Aquainfomanagement), Floor Bergh (Buro Bergh). 

Jury Rosalie de Boer, ontwikkelingsmanager BPD (voorzitter, geen stemrecht), Erik Pasveer, 
Hoofd Stedenbouw en Planologie gemeente Den Haag, Paul de Ruiter, Paul de Ruiter 
Architects. Cor Wagenaar, Bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid Rijksuniversiteit 
Groningen, Jooske Baris, directeur Platform STAD, Den Haag, Wijnand Bouw, Bosch 
Slabbers, stedenbouwkundige hoofstructuur hele gebied, Hans-Hugo Smit, 
gebiedsmarketeer en conceptontwikkelaar BPD 

Secretaris  Architectuur Lokaal, 1e ronde: Vincent Kompier (secretaris, reglement coördinatie), Bram 
BPD: 2e ronde (Architectuur Lokaal niet betrokken) 

Participatie Geen 

Vervolg Vervolgopdracht aan winnaar, team Marc Broekman t.b.v. realisatie winnend ontwerp 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-proeftuin-erasmusveld/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/team-marco-broekman-winnaar-bpd-prijsvraag-proeftuin-
erasmusveld/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 

 

http://arch-lokaal.nl/open-oproep-proeftuin-erasmusveld/
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-proeftuin-erasmusveld/
https://arch-lokaal.nl/team-marco-broekman-winnaar-bpd-prijsvraag-proeftuin-erasmusveld/
https://arch-lokaal.nl/team-marco-broekman-winnaar-bpd-prijsvraag-proeftuin-erasmusveld/
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2016 Atelier Omgevingsvisie Fryslân 
 

 
 
V.l.n.r.: Michiel Van Driessche, Geerte Baars, Laurens Boodt, Emma van Helden, Katherine VanHoose, Imke van Leuken, Abel 
Coenen, Sandor Walinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Provincie Fryslân  

Partners Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en 
Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 

Opgave  Verkennen en verbeelden van ruimtelijke toekomst van de provincie Fryslân in vijf 
ateliersessies i.s.m. experts en belanghebbenden in vijf pop-up kantoren (Franeker, 
Dokkum, Sneek, Drachten en Wolvega)  

Doel Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om de omgevingskwaliteit van de provincie in 
samenhang te versterken 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 25 april 2016 

Resultaat 15 september 2016 

Doorlooptijd 6 maanden 

Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Inzendingen Voorselectie: 26 aanmeldingen; ontwerpateliers: 8 deelnemers 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Totaal € 6.400 excl. btw, reiskosten en maaltijden; € 800 pp excl. btw 

Winnaar N.v.t. 
Deelnemers: Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, 
Geerte Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga 

Jury Selectie en mentoren Eric Frijters (FABRIC.) en Sandra van Assen (Sandra van Assen 
Stedenbouw)  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, coördinatie), Stef Bogaerts; en mmv 
Elisabeth Boersma. 

Participatie Bewoners en ondernemers bij ateliers, openbare presentatie in het Provinciehuis in 
Leeuwarden. 

Vervolg De provincie zal de resultaten van Atelier Toekomstvisie Fryslân gebruiken bij de 
vervolgdialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op basis van 
de agenda zullen thema’s en onderwerpen in samenhang verder worden besproken en 
zullen bouwstenen worden uitgewerkt. Deze dialoog zal uitmonden in een Koersdocument, 
waarin de hoofdkeuzes en uitgangspunten voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie 
komen te staan 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten geen 

Documentatie https://mijnomgevingsvisie.nl/agenda/atelier-omgevingsvisie-fryslan-zoekt-jonge-
ontwerpers-die-snel-kunnen-beslissen/ 
Procedure 
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/resultaten-atelier-omgevingsvisie-fryslan/ 
Resultaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijnomgevingsvisie.nl/atelier-omgevingsvisie-fryslan/
https://mijnomgevingsvisie.nl/agenda/atelier-omgevingsvisie-fryslan-zoekt-jonge-ontwerpers-die-snel-kunnen-beslissen/
https://mijnomgevingsvisie.nl/agenda/atelier-omgevingsvisie-fryslan-zoekt-jonge-ontwerpers-die-snel-kunnen-beslissen/
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/resultaten-atelier-omgevingsvisie-fryslan/
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2016 Form follows mentality 
Ontwerpen voor jongeren met schulden 
 

 
 

Vlnr: Yvonne Dröge Wendel, Asram Lee, Seyoun Kim & Sein Samakuchi; Ricky Rijckenberg; Freek Dech &  
Ügur Sütçü; Apostoli Covini; Lilith Ronner van Hooijdonk; Roxane van Hoof; Maarten van Kesteren & Enzo Valerio 
 
 

 

Opdrachtgever Het Instituut / ONS Bank 

Partners Archiprix 

Opgave  Ontwerpend onderzoek, conceptontwikkeling en ontwerp voor een filiaal van ONSbank 

Doel Verkrijgen van ideële verbeelding van een fysieke ruimte waarbinnen schuldenaren hun 
begeleiders, lotgenoten, inspiratoren en elkaar kunnen ontmoeten i.h.k.v. de zoektocht 
van ONSbank naar mogelijkheden om jongeren met schulden een uitweg te bieden. 

Procedure Besloten prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 21 april 2016 

Resultaat 28 november 2016 

Doorlooptijd 6 maanden 

Deelnemers Uitnodiging: kunstenaars, winnaars van Archiprix en deelnemers aan De Olifantenkooi 

Inzendingen 7 teams 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Onbekend 

Winnaar N.v.t. 
Teams o.l.v. Francesco Apostoli (noArchitecten), Elsbeth Ronner (Lilith Ronner van 
Hooijdonk), Maarten van Kesteren (Atelier Kesteren Valerio), Roxane van Hoof, Ugur Sütcü 
(Atelier US), Freek Dech (Symbid) en Yvonne Dröge Wendel 

Jury Mentoren: Johan Wagenaar (directeur het instituut), Bas van Vlaenderen (Archiprix, 
architect BAVAVLA Architecten), Robbert Jan van der Veen (stedenbouwkundige Plein06; 
Innovation Lab De Gelukkige Stad) en Lars Mosman (Heijmans; TU Delft, adviesraad 
afdeling Real Estate & Housing) 
Experts: Nadja Jungmann (lector schuldhulpverlening Hogeschool Utrecht), Jurenne Hooi 
(directeur-bestuurder MaDi), Isaäc Kalisvaart (Kalisvaart & Company), Jaap Noorda (Noorda 
en Co), Max Cohen de Lara en Daniël Mulder (XML Architects) 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Stef Bogaerts 

Participatie Tussentijdse bijeenkomsten met jongeren en experts 

Vervolg Openbare presentatie visies  

Bouwbudget N.v.t 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/form-follows-mentality-ontwerpen-voor-jongeren-met-schulden/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/openbare-presentatie-form-follows-mentality-ontwerpen-voor-
jongeren-met-schulden/ 
Resultaat 

 
  

https://arch-lokaal.nl/form-follows-mentality-ontwerpen-voor-jongeren-met-schulden/
http://www.bk.tudelft.nl/studeren/studentenwerk/roxane-van-hoof/
http://www.bavavla.nl/
http://www.plein06.nl/
http://www.hpinnovationlab.nl/de-gelukkige-stad/
http://schuldenenincasso.nl/nl-NL
https://www.madizo.nl/
http://www.noordaenco.nl/page/welkom-bij-noorda-en-co
http://www.noordaenco.nl/page/welkom-bij-noorda-en-co
http://www.x-m-l.org/
https://arch-lokaal.nl/form-follows-mentality-ontwerpen-voor-jongeren-met-schulden/
https://arch-lokaal.nl/openbare-presentatie-form-follows-mentality-ontwerpen-voor-jongeren-met-schulden/
https://arch-lokaal.nl/openbare-presentatie-form-follows-mentality-ontwerpen-voor-jongeren-met-schulden/
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2016 Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere  
 

 
Gerealiseerde Tiny Houses, 2018 
 
3 winnaars Tiny Housing Pioniers (geheel zelfvoorzienend): 
Opwekken-bewaren-zuiveren: Jurgen van der Ploeg, Waitlands, Faro, IC4U, Triple Solar, Green Art Solutions,  
Our Green Spine, Ruiter Electronics, PowerOak / - ɅRC: Mart Holle, Paul Lenferink / - Uplifting Living: Jeroen ter  
Maat, Jan van IJzendoorn, Matthijs Bosman 
 
7 winnaars Tiny Housing Tijdelijk:  
HET HOGE HUISJE: Emma van Helden / WORK/NEST: Naomi Neijssen en George Justus / wikkelen voor de toekomst,  
Oep Schilling en Rick Buchter / SNUK: Leo Harders en Aldo Trim / LEEFHEMEL: Christopher Pekel / Our House 
Robbert van der Lee / Walking concrete: Taavi Jakobson en Peter Kemna 
 
15 winnaars Tiny Housing Permanent: 
Slim Fit: Ana Rocha / Klimhuis: een topleven: Wilma Hiemstra / Dometastic50: M. Anbar en G. Leffering / Wonen  
in stro, leem en groen: F.M. van Drielen en Wilma / Triplet: Ninke Happel, Floris Cornelisse, Paul Verhoeven en 
Benjamin Jansen / Kleine eengezinshuis: Martijn en Wouter Bak / Een individuele hut: Robbert en Jose Verheij / 
Little House, great life: Joost Koldeweij / Buitenstebinnen: Jelmer Buurma en Bas Spaanderman / Royaal wonen 
in ’t klein: Robbert van den Akker, Els van Mierop, Bas de Haan, Dennis Bol, Edwin Jacobs / Maarten Bloks, Andrea  
 Maas en Rob Hopstaken / A-house Almere: Daan Bakker / Een thuis bij jezelf: Elvis Kaltofen en Thom Hamers /  
 Klein wonen, groots leven:Jasmijn Alkemade en Nick van den Akker / Villa Volta: Nanne Verbruggen en Ewoud  
Netten / Tiny Towers: Geurt Holdijk en Guus Peters 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Almere  

Partners Geen 

Opgave  Een eigen visie op het ‘ideale’ Tiny House. Het idee een beeld geven van een compacte, 
betaalbare wooneenheid van maximaal 50 m2 en het moet kunnen worden gerealiseerd. 
De visie dient gekoppeld te worden aan één van de drie woonmilieus: 1. Tiny Housing 
Permanent (een vaste plek voor maximaal 15 Tiny Houses), 2. Tiny Housing Tijdelijk (voor 
maximaal 7 verplaatsbare Tiny Houses), 3. Tiny Housing Pioniers (drie zelfvoorzienende 
Tiny Houses off the grid, dus niet aangesloten op nutsvoorzieningen. 

Doel Het verkennen van de maximale mogelijkheden van Tiny Housing qua typologie, 
constructiewijze en verschijningsvorm; de winnende deelnemers de kans geven hun 
inzending daadwerkelijk te realiseren; een innovatieve wegbereider zijn voor betaalbare, 
compacte woningen voor kleine huishoudens in Almere (en Nederland) 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013), (traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 22 februari 2016 

Resultaat 6 juli 2016 

Doorlooptijd 4,5 maanden 

Deelnemers Iedereen die geïnteresseerd is in de thematiek van de prijsvraag, zowel professioneel 
(architecten, bouwers, ontwikkelaars e.d.) als niet-professioneel. Onderzoeksinstellingen, 
ontwikkelaars die een bijv. een nieuwe duurzame techniek of betaalbaar prototype van 
mogelijk seriematige productie willen uittesten 

Inzendingen 1e ronde: 245 inzendingen 

1e ronde Idee + mini-maquette 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Geen 

Winnaars Maximaal 25 winnaars krijgen de mogelijkheid hun plannen verder uit te werken en 
uiteindelijk te realiseren op het BouwEXPO-terrein in Almere Poort 

Jury Franc Weerwind, Burgemeester Almere, voorzitter (zonder stemrecht), Monique Brewster, 
directeur-bestuurder woningcorporatie, Elsbeth Falk, architect, Jelte Glas, Tiny House 
bouwer en deeltijd bewoner, Arne Hendriks, kunstenaar en filosoof, Edwin Oostmeijer, 
projectontwikkelaar 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Bram Talman 

Participatie Deelname open voor iedereen; tentoonstelling maquettes Tiny Housing Ontdekt, Kunstlinie 
Almere Flevoland (KAF) 

Vervolg Een aantal (winnende) inzendingen is gerealiseerd 

Bouwbudget Onbekend; per huis verschillend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/tiny-housing/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/25-winnaars-ideeenprijsvraag-bevrijd-wonen-jouw-tiny-house-in-
almere/ 
Juryrapport  
Klein Wonen Small Homes. The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere 
Publicatie Uitgeverij Thoth, ISBN 978 90 6868 783 5  

  

http://arch-lokaal.nl/tiny-housing/
https://arch-lokaal.nl/tiny-housing/
https://arch-lokaal.nl/25-winnaars-ideeenprijsvraag-bevrijd-wonen-jouw-tiny-house-in-almere/
https://arch-lokaal.nl/25-winnaars-ideeenprijsvraag-bevrijd-wonen-jouw-tiny-house-in-almere/
https://arch-lokaal.nl/opgeleverd-prijsvraag-bevrijd-wonen-jouw-tiny-house-in-almere/
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2016 A Home Away from Home 
Nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers 
 

 
 
Transformatie: (1) DE TUSSENRUIMTE, (2) Hotel - Nice to meet you!; Nieuwbouw: (3) Nieuwe buren, nieuwe  
erven, nieuwe oogst, (4) RE-Settle, (5) Evolutionary wooden houses, (6) SolarCabin - Een dak onder de zon 

 
 

 

Opdrachtgever Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 

Partners Rijksbouwmeester 

Opgave  Innovatieve voorstellen voor flexibele en goedkope wooneenheden om de onvoorspelbare 
pieken in de instroom en doorstroom van asielzoekers op te kunnen vangen en die moeten 
voorzien in een passend thuis 

Doel Innovatieve en haalbare oplossingen voor huisvesting van asielzoekers (ook voor andere 
doelgroepen geschikt), stimuleren van innovatie en ontwerpkracht op het gebied van 
huisvestingsconcepten, vormgeving, techniek en nieuwebusinessmodellen, stimuleren van 
studenten en professionals om hun (ontwerp)talent in te zetten voor deze 
maatschappelijke opgave, aanzet geven tot het realiseren van concrete prototypes om 
daarmee een impuls te geven aan de daadwerkelijke productie van deze oplossingen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 18 januari 2016 

Resultaat 29 juni 2016  

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Ontwerpers en studenten (separate beoordeling) 

Inzendingen 1e ronde: 366 inzendingen, 2e ronde: 12 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Uitwerking visie 

Vergoedingen € 30.000 ex btw totaal voor max. 12 deelnemers 2e ronde (waarvan minimaal 2 studenten) 
€ 60.000 ex btw totaal t.b.v. 6 gelijke vergoedingen ad € 10.000 

Winnaars Zes winnaars: DE TUSSENRUIMTE, Anneloes de Koff (student TU Delft), Pieter Stoutjesdijk 
(TheNewMakers) / Hotel - Nice to meet you! Rik Tuithof (Studio Rik Tuithof), Stephan 
Verkuijlen (Stephan Verkuijlen architecten), Micha de Haas (architectenbureau Micha de 
Haas) / Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst, Haiko Meijer, Allart Vogelzang, Henri 
van Hoeve, Seline Wijker (Onix NL), Dennis Moet (Gidz), Marco Glastra, Hugo Dokter 
(Stichting Groninger Landschap), Peter de Kan (Dékan), Mathijs Dijkstra, Nanne Bouma (MD 
landschapsarchitecten), Robert Kuiper (Rizoem), Jos Roewen (Friso bouwgroep) / RE-Settle, 
René van Zuuk Architecten / Evolutionary wooden houses, Jurrian Knijtijzer, Pauline van 
der Valk, Despo Panayidou, Sam van der Heijde (Finch Building), Adam Duivenvoorden (De 
Groot Vroomshoop) / SolarCabin - Een dak onder de zon, Arjan de Nooijer 
(dNArchitectuur), Bram Zondag (Bureau Zondag Architectuur), Arie Barth(Barth 
Installatietechniek), Ewout Barth (Aldonk Plaatwerkindustrie), Harald Freericks, Marijn van 
de Werken (KS Profiel), Eric van Drimmelen (Houtgroep van Drimmelen) 

Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, Carolien Schippers, manager huisvesting COA, Jos 
Wienen, voorzitter asielcommissie VNG en burgemeester Katwijk, Shyam Khandekar, 
stedenbouwkundige/architect; hoofdredacteur MY LIVEABLE CITY, Ferdows Kazemi, 
voormalig vluchteling, auteur, columnist, Adri Duivesteijn, voormalig Eerste en Tweede 
Kamerlid, wethouder Den Haag en Almere en voormalig directeur Nederlands Architectuur 
Instituut, Mick Eekhout, emeritus hoogleraar productontwikkeling TU Delft, eigenaar en 
algemeen directeur van Octatube in Delft 

Secretaris  INBO: Rutger Oolbekkink (projectleider, secretaris) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement, redactie juryrapport) 

Participatie Tentoonstelling, bijeenkomsten 

Vervolg Prototypen. Realisatie in Leiden, mogelijk ook in Groningen, Eindhoven 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/coa-en-rijksbouwmeester-lanceren-prijsvraag-huisvesting-
asielzoekers/ 
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/zes-winnaars-ontwerpprijsvraag-a-home-away-from-home/ 
Juryrapport 
http://www.ahomeawayfromhome.nl/home/ 
projectwebsite + inzendingen + vervolg 

https://arch-lokaal.nl/coa-en-rijksbouwmeester-lanceren-prijsvraag-huisvesting-asielzoekers/
https://arch-lokaal.nl/coa-en-rijksbouwmeester-lanceren-prijsvraag-huisvesting-asielzoekers/
https://arch-lokaal.nl/coa-en-rijksbouwmeester-lanceren-prijsvraag-huisvesting-asielzoekers/
https://arch-lokaal.nl/zes-winnaars-ontwerpprijsvraag-a-home-away-from-home/
http://www.ahomeawayfromhome.nl/home/


56 

 

2015 Gezinsappartementen Rotterdam  
 

 
 
Boven: Rotterdamse Toren van Babel, onder, links: ontwerp 2016, rechts: verkoopbrochure Lloydpier 2018;  
onder v.l.n.r.: Leef je leven! Circulair wonen in de stad, BIG HOUSE, Lloydhuis, Raamwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam  

Partners Geen 

Opgave  Voorstel om tot een nieuwe woontypologie voor gezinsappartementen te komen, dat 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden 

Doel Onderzoeken van een nieuwe woontypologie: gezinsappartementen, daadwerkelijk 
realiseren van deze nieuwe woontypologie in Rotterdam; promoten van Rotterdam als 
woonstad 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van visie). 

Uitschrijfdatum 30 oktober 2015 

Resultaat 7 oktober 2016 

Doorlooptijd 11,5 maanden 

Deelnemers (Ontwikkelende) architecten, bouwers, ontwikkelaars, (groepen) van particulieren 

Inzendingen 1e ronde: 152 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie typologie (zonder locatie) 

2e ronde Uitwerking visie op beschikbaar gestelde locatie, schetsontwerp + begroting 

Vergoedingen € 25.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 5.000 in de 2e ronde. 
Winnaar: exclusieve grondreserveringsovereenkomst om winnend concept te realiseren. 

Winnaar Winnaar: Rotterdamse Toren van Babel, Laurens Boodt, Laurens Boodt Architect; 1e ronde: 
met Merwe Makelaars B.V., René Attasio, makelaar; 2e ronde: met AM, Michelle Corbeau, 
projectontwikkelaar en Bartels Ingenieursbureau, Hans Berkhout, constructeur; rechts 
verkoopbrochure 2018; Runner-up: Leef je leven! Circulair wonen in de stad, Immanuel 
Fäustle, Studio Fäustle; 1e ronde: met Iris Wijn, stedenbouwkundige Studio Fäustle; Sander 
Sparenberg, stadssocioloog Buurtperspectief en Frans Joseph Drehmans, Pro Ondernemer, 
Venture Capital; 2e ronde: team uitgebreid met Steven Broekhof, Studio Fäustle; Vink 
Bouw; Pieters Bouwtechniek; Peter Mensinga, ARUP; Bieke van Hees, Tuin- en 
Landschapsarchitectuur en Danja Raven, Tekst & Journalistiek. Andere drie teams: (1) BIG 
HOUSE, Gundula Cordes, Gundula Cordes Architect; 1e ronde: met Bertram Fonville, Total 
Real Estate; Nanny de Jager, communicatieadvies en Michiel Vermeulen, Bureau Design; 2e 
ronde: team uitgebreid met Creon Swaghoven, Assay Plan & Vastgoed Economie; Ron de 
Jonge, DGMR; Wim Kamerling, TU Delft; Wing Ung, maquettebouw en Job van Zomeren, 
ERA Contour; (2) HRWG / Lloydhuis, Job van der Veer, ICOON Vastgoed BV; 1e ronde: met 
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten; 2e ronde: met Credo España; (3) Raamwerk, 
Jasper Baas, Studio Haussmann 

Jury Astrid Sanson, hoofd Gebiedsontwikkeling Gemeente Rotterdam, voorzitter, Bart van 
Breukelen, directeur Synchroon, Jeroen Geurst, architect Geurst & Schulze Architecten, Jos 
Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling TU Eindhoven, Lia Karsten, universitair 
hoofddocent Urban Geographies Universiteit van Amsterdam 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Margot de Jager 

Participatie Analyse alle inzendingen achteraf; uitwerking winnend plan in samenspraak met bewoners 

Vervolg In verkoop; oplevering gepland 2019 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-gezinsappartementen/ 
Reglement + bijlagen 1e ronde 
https://arch-lokaal.nl/laurens-boodt-wint-prijsvraag-gezinsappartementen-rotterdamse-
lloydpier/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2017/11/171113-Online-
versie_eengezinsappartement_DEF.pdf 
Publicatie: Eengezinsappartement, Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam, 2017 

http://arch-lokaal.nl/open-oproep-gezinsappartementen/
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-gezinsappartementen/
https://arch-lokaal.nl/laurens-boodt-wint-prijsvraag-gezinsappartementen-rotterdamse-lloydpier/
https://arch-lokaal.nl/laurens-boodt-wint-prijsvraag-gezinsappartementen-rotterdamse-lloydpier/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2017/11/171113-Online-versie_eengezinsappartement_DEF.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2017/11/171113-Online-versie_eengezinsappartement_DEF.pdf
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2015 Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf 

 

 
 
Van bovenaf: Storm voor de stilte, Team Voorzieningen: Elisabeth Boersma, Laurens Boodt, Daan Mulders, Martijn Pater; 
Rolmodellen maken de nieuwe omgevingsvisie Team Lokale Economie: Anne Berkers, Nout Sterk, Arjan de Nooijer; 
Portretten van Weststellingwerf, Team Buitengebied: Merel Enserink, Robert Wierenga, Adriaan Jurriëns, Gideon Peele 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Weststellingwerf  

Partners Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en 
Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 

Opgave  Vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht verkrijgen in ruimtelijke conflicten, 
op basis daarvan komen tot visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke 
oplossingen op de lange termijn 

Doel Handreikingen bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale 
betrokkenheid en door onderzoeken van de mogelijkheden voor ruimtelijke 
ontwikkelingen  

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 28 augustus 2015 

Resultaat 26 november 2015 

Doorlooptijd 3 maanden 

Deelnemers (startende) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen; ontwerpateliers: 11 deelnemers (3 teams) 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Totaal € 3.300 excl. btw, reiskosten en maaltijden; € 300 pp excl. btw 

Winnaar N.v.t. 
Martijn Pater, Adriaan Jurriëns, Nout Sterk, Robert Wieringa, Daan Mulders, Gideon Peele, 
Arjan de Nooijer, Anne Berkers, Merel Enserink, Laurens Boodt en Elisabeth Boersma 

Jury Selectie en mentoren ervaren mentoren: Harm Wassink (UNStudio), Maike van Stiphout 
(DS Landschapsarchitecten) en Boris Hocks (POSAD) 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Vincent Kompier (secretaris, coördinatie. procedure), Stef Bogaerts, 
Cilly Jansen (procedure, redactie) 

Participatie Bijeenkomst met bewoners, bijeenkomst met dorpsraden De Hoeve, Scherpenzeel, 
Munnekeburen, Spanga, Oldelamer, Vinkega, Oosterstreek, Ter Idzard, Steggerda, 
Noordwolde, Blesdijke en Oldeholtpade, bijeenkomst met wethouders en raadsleden 
Weststellingwerf, openbare eindpresentatie stadhuis Wolvega 

Vervolg Aanbevelingen 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten geen 

Documentatie https://mijnomgevingsvisie.nl/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf/atelier-
toekomstvisie-weststellingwerf-zoekt-jonge-ontwerpers/ 
Procedure en div. berichten verloop Atelier 
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/werkboek-atelier-toekomstvisie-
weststellingwerf/ 
Resultaat 

 
 

https://mijnomgevingsvisie.nl/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf-zoekt-jonge-ontwerpers/
http://www.unstudio.com/
http://www.dsla.nl/
http://posad.nl/
https://mijnomgevingsvisie.nl/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf-zoekt-jonge-ontwerpers/
https://mijnomgevingsvisie.nl/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf/atelier-toekomstvisie-weststellingwerf-zoekt-jonge-ontwerpers/
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/werkboek-atelier-toekomstvisie-weststellingwerf/
https://mijnomgevingsvisie.nl/resultaten/werkboek-atelier-toekomstvisie-weststellingwerf/
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2015 De Olifantenkooi: Wonen in een kelderbox, (betere) 
woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking 
 
 

 
 
Boven links Toolbox, Jaleesa Bodeutsch, Rik Lambers en Maartje Franse, boven rechts Gewoon wonen in een sociale context,  
Martine Blanke, Joanne Zwart en Arnold van Ouwerkerk; onderLVB Boogiewoogie, Sijme van Jaarsveld, Lennart Rog en  
Ugur Sütcü  
 
 

 

 

Opdrachtgever Oudervereniging KansPlus Amsterdam  

Partners Geen 

Opgave  Zoeken naar innovatief gebruik van vastgoed, zorgformules en woonruimte ten behoeve 
van jonge volwassenen met een beperking, die er aan toe zijn om zelfstandig te gaan 
wonen. Oplossing voor deze doelgroep ligt zelden exclusief in een woonoplossing. Het is 
van belang relaties te leggen met scholing, werk, vrijetijdsbesteding en gezondheid 

Doel Aanreiken van nieuwe mogelijkheden voor mensen die ondersteuning krijgen uit de Wmo, 
maar door nieuwe wetgeving niet meer intramuraal kunnen wonen en dus (langer) moeten 
thuisblijven 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 4 augustus 2015 

Resultaat 19 mei 2016 

Doorlooptijd 7 maanden 

Deelnemers Jonge professional in de architectuur, zorg of projectontwikkeling 

Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen; ontwerpateliers: 12 deelnemers 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Kosten deelnemers € 150 inclusief 21% btw als bijdrage in de materiële onkosten 

Winnaar N.v.t. 
Jaleesa Bodeutsch, Rik Lambers en Maartje Franse; Martine Blanke, Joanne Zwart en 
Arnold van Ouwerkerk; Sijme van Jaarsveld, Lennart Rog en Ugur Sütcü  

Jury Roel Steenbeek, vm. Voorzitter Raad van bestuur Ymere, Zjaak Maas, senior 
beleidsadviseur AMSTA Karaad, Elies Koot, ontwikkelaar bij KondorWessels, Adriaan Mout, 
architect en partner bij LEVS Architecten. . 
De teams werden tevens bijgestaan door Stijn Dijksterhuis (adviseur institutionele 
beleggers en woningcorporaties bij Finance Ideas). 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (coördinatie, procedure), Margot de Jager 

Participatie Div. bijeenkomsten o.a. workshop met de doelgroep (ouders en hun woningzoekende 
kinderen 

Vervolg Presentatie LVB-Festival in Amsterdam  

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/wonen-in-een-kelderbox/ 
Procedure  
https://arch-lokaal.nl/ernieuwende-woonconcepten-voor-jongeren-met-een-licht-
verstandelijke-beperking/  
Resultaat 

 
  

https://arch-lokaal.nl/wonen-in-een-kelderbox/
https://arch-lokaal.nl/wonen-in-een-kelderbox/
https://arch-lokaal.nl/wonen-in-een-kelderbox/
https://arch-lokaal.nl/ernieuwende-woonconcepten-voor-jongeren-met-een-licht-verstandelijke-beperking/
https://arch-lokaal.nl/ernieuwende-woonconcepten-voor-jongeren-met-een-licht-verstandelijke-beperking/
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2015 De Olifantenkooi / Fil Kafesi: Herontwikkeling Koepelgevangenis Breda 
 

 
 
1 DOME CITY, 2 PANOPTICON OF SUSTAINABLE LIFE, 3 Radical inclusion from prison to free zone, 4 WELL, 5 Reflection 

 
 
 

 

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf  

Partners Architectuur Lokaal, Creative Initiative, TSMDhere 

Opgave  Ontwikkelen van creatieve, architectonische ideeën voor herontwikkeling van de 
koepelgevangenis Breda die onconventioneel denken over de gebouwen in gang zetten, 
maar ook technisch uitvoerbaar en in die zin realistisch zijn 

Doel Voor de verkoop van de koepelgevangenissen in Breda zoekt RVB maximale aansluiting bij 
de (internationale) markt en hecht daarbij aan een optimale balans tussen prijs en 
kwaliteit. Om het verkoopproces op gang te brengen wil het RVB scenario's verkennen en 
laten verbeelden wat technisch, juridisch en conceptueel mogelijk zou kunnen zijn. Doel is 
om zoveel mogelijk interessante ideeën te verzamelen die het inzicht in en denken over de 
mogelijkheden bij alle partijen verruimen 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 28 maart 2015 

Resultaat 19 mei 2016 

Doorlooptijd 7 maanden 

Deelnemers Zie 2014, Fil Kafesi Ankara, pag. 49 (returnvisit) 

Inzendingen Zie Fil Kafesi Ankara  

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Onkostenvergoedingen 

Winnaar N.v.t. 
Teams: DOME CITY, AliDur, Egemen Nardereli en Onur Karadeniz (DURSTUDIO), Petar 
Zaklanovic (Basic City) / PANOPTICON OF SUSTAINABLE LIFE, Milan Bergh en Andrea 
Nienoord (APTO), Ozan Özdilek (ABOUTBLANK), Can Tamirci (Tamirci Architects), Bart van 
der Worp (Inspire) /Radical inclusion from prison to free zone, Kutlu Bal (ikikerebir), Freek 
Dech (Dechnology), Alper Derinboğaz (SALON Architects), Uğur Sütcü (Atelier US) / WELL 
Arzu Şenel (ASarchitecture), Agnes van der Meij (METU), Ali Sinan, Sinem Kaya Akҫay Hasan 
Okan Çetin en Neris Parlak (Ali Sinan Architect) / Reflection, Stef Bogaerds (Architectuur 
Lokaal); Durmus Gogus (351 Designstudio); Cansu Canaran, Burak Başci en Banu Aksel 
Gurun (BC Design Workshop); Menno Kooistra (Menno Kooistra Architects) 

Jury Mentoren: Enis Öncüoglu (Öncüoglu Mimarlik), Didem Muslu (Servotel Corporation), 
Hande Obuz (Servotel Corporation), prof. dr. Güven Arif Sargin (METU faculty of 
architecture), Harm Wassink (UNStudio), prof dr. Hugo Priemus (OTB Research Institute for 
the Built Environment TU Delft), Herman Kok (Multi Development) 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (coördinatie), Margot de Jager 

Participatie Reflectie: Rudy Stroink (Pastoe, Dutch Spring, voorzitter Urban Land Institute Nederland), 
Paul Rinkens (MVV Maastricht, La Bergère Hospitality Group, Qbic Hotels) en Robert Meijer 
(Ministerie van Veiligheid en Justitie / Dienst Justitiële Inrichtingen DJI, auteur van de 
publicatie Bajes met een ziel, 2014 

Vervolg Presentatie Provada https://arch-lokaal.nl/3-juni-2015-olifantenkooi-op-de-provada/ 
Publicaties Trouw, Cobouw 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/return-visit-fil-kafesi-koepelgevangenis-breda/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/fil-kafesi/ 
Resultaat + publicaties Trouw, Cobouw, Architectenweb 
https://arch-lokaal.nl/het-belang-van-visioenen-voor-verstedelijking/ 
Essay prof. R. Sarkin 

  

https://arch-lokaal.nl/return-visit-fil-kafesi-koepelgevangenis-breda/
https://arch-lokaal.nl/3-juni-2015-olifantenkooi-op-de-provada/
https://arch-lokaal.nl/return-visit-fil-kafesi-koepelgevangenis-breda/
https://arch-lokaal.nl/fil-kafesi/
https://arch-lokaal.nl/het-belang-van-visioenen-voor-verstedelijking/
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2014 Prins Clausbrug Dordrecht 
 

 
 
Boven, links: Dordtse Nereïde, rechts: De Driehoek, onder: Rijk in beleving, iconisch in zijn eenvoud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp brug als een herkenningspunt in de regio die het vakmanschap uitstraalt en de 
inventiviteit waarop deze regio trots is, maar doet dat op een Dordtse wijze: zonder 
onnodige toevoegingen en op een zeer duurzame wijze in techniek, materiaalkeuze en 
onderhoud 

Doel Via het verkennen van de mogelijkheden en het verkrijgen van realistische 
ontwerpvoorstellen, te komen tot realisatie van de brug 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013)(selectie op basis van visie). 

Uitschrijfdatum 3 december 2014 

Resultaat 2 juli 2015 

Doorlooptijd 7 maanden 

Deelnemers Integrale ontwerpteams met een architect/stedenbouwkundige als teamleider, een  
constructeur, een technisch adviseur en bij voorkeur een procesmanager 

Inzendingen 1e ronde: 127 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Architectonisch en technisch structuurontwerp STB2014; tekstuele toelichting, 
samenvatting, projectraming op basis van SKK 2010 

Vergoedingen € 62.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 12.500 in de 2e ronde (ieder vooraf  
€ 7.500, achteraf € 5.000) 

Winnaar 1e prijs: Dordtse Nereïde, René van Zuuk (René van Zuuk Architekten), Wiljan Houweling 
(ABT) en Christian Nederpelt (Ingenieursbureau Boorsma); 2e prijs: De Driehoek, Laurent 
Ney (Ney & Partners n.v.), Chris Poulissen (NP Bridging); 3e prijs: Rijk in beleving, iconisch in 
zijn eenvoud, Stefan Prins, Nanne de Ru, Dik Houben, Paul Rikken, Frank Loer (Powerhouse 
Company), Frank Miebach (Ingenieurbüro Miebach) 

Jury Jan Brouwer, architect, vm. Rijksadviseur Infrastructuur (voorzitter), Paul Achterberg, 
landschapsarchitect, Atelier Quadrat, Hans van Heeswijk, architect, Hans van Heeswijk 
Architecten, Evelyn Jansen, Stichting De Stad, Leo Wagemans, constructeur, hoogleraar 
civiele techniek TU Delft 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling + reacties publiek naar jury 

Vervolg Oplevering plan team Van Zuuk gepland in 2020 

Bouwbudget Uitvoering incl. remmingwerk: € 8 mln + inrichting openbare ruimte: € 110,- /m2 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht/ 
Reglement + bijlagen  
https://arch-lokaal.nl/winnaar-open-oproep-prins-clausbrug-dordrecht/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 

  

http://arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht/
https://arch-lokaal.nl/prins-clausbrug-dordrecht/
https://arch-lokaal.nl/winnaar-open-oproep-prins-clausbrug-dordrecht/
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2014 Veenweideatelier Friesland 
 

 
 
Visualisaties Stef Bogaerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Architectuur Lokaal (Atelier ZZ) 

Partners Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en 
Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 

Opgave  Hoe wordt in Nederland, binnen de context van decentralisatie van een toenemend aantal 
ruimtelijke taken, omgegaan met grote landschappelijke vraagstukken? Welke 
oplossingsrichtingen zijn denkbaar voor actuele opgaven in de Nederlandse ruimtelijke 
ontwikkeling in het licht van veranderingen in het omgevingsrecht, en welke rol kan het 
ontwerp daarbij spelen? 

Doel Vanuit de ontwerppraktijk komen tot concrete aanbevelingen en handreikingen aan 
belanghebbenden bij de toepassing van de Omgevingswet.  

Procedure Ontwikkeling methodiek 

Uitschrijfdatum Eerste fase 2013-1014 

Resultaat November 2014 

Doorlooptijd 1 jaar 

Deelnemers Ruimtelijk ontwerpers 

Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen; ontwerpateliers: 11 deelnemers (3 teams) 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Onbekend  

Winnaar N.v.t.  
Onderzoeksteam: Stef Bogaerds, Marleen van Dongen, Mike Emmerik, Teun van den Ende 

Jury N.v.t. 
Begeleiding: Wouter Vanstiphout (voorzitter), Cilly Jansen , Leonie Janssen-Jansen, mr. 
Paula Kemp, Nanne de Ru, Michelle Provoost  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (projectleider Atelier ZZ)  

Participatie 31 gesprekken met direct betrokkenen 

Vervolg Ontwikkeling methodiek 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://mijnomgevingsvisie.nl/wp-content/uploads/2015/11/OOT_Praktijkonderzoek-
Veenweidegebied.compressed.pdf 
Resultaten 
https://arch-lokaal.nl/dilemmas-het-veen/ 
Film Victor Vroegindewey 

  

https://mijnomgevingsvisie.nl/veenweide/veenweideatelier-friesland-van-start/
https://mijnomgevingsvisie.nl/wp-content/uploads/2015/11/OOT_Praktijkonderzoek-Veenweidegebied.compressed.pdf
https://mijnomgevingsvisie.nl/wp-content/uploads/2015/11/OOT_Praktijkonderzoek-Veenweidegebied.compressed.pdf
https://arch-lokaal.nl/dilemmas-het-veen/
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2014 De Olifantenkooi / Fil Kafesi: New investment strategies for public 
space, Ankara 
 

 

 

 
 
Resultaten ontwerpteams 
 

 

Opdrachtgever Architectuur Lokaal 

Partners Creative Initiative, TSMDhere; Onat Oktem (ONZ) and Ekin Turhan (Ercan Çoban Architects) 

Opgave  Hoe kunnen openbare ruimte van goede kwaliteit en betaalbare (openbare) 
woningbouwprojecten hand in hand gaan? Welke constructies kunnen we bedenken in de 
specifieke context van Nederland en Turkije? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen 
door over onze eigen grenzen te kijken?  

Doel Fil Kafesi brengt ontwikkelaars en ontwerpers samen om hen inzicht te bieden en een 
dialoog op gang te brengen over de dynamische processen van ruimtelijke ontwikkeling in 
zowel Turkije als Nederland, en om na te denken over en ontwerpen te maken voor een 
actuele planningsvraag in zowel Turkije als Nederland.  

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 2 juli 2014 

Resultaat 14 december 2014 

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Ruimtelijk ontwerpers 

Inzendingen Niet herleidbaar 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Onkostenvergoedingen 

Winnaar N.v.t. Petar Zaklanovitz (Basic City), Freek Dech (Dechnology), Arzu Senel (AS Architecture), 
Milan Bergh (APTO), Durmus Gogus (351 Design Studio/Soeters van Eldonk), Bart van de 
Worp (Inspire Real Estate), Agnes van de Meij (Agnes van der Meij), Menno Kooistra 
(Kooistra Office); 
Erhan Vural, Osman Ura (BOUTBLANK), Ali Dur (+ team), Cansu Canaran, Banu Aksel Gürün, 
Meltem Asıldeveci (B.C Tasarım + Meltem Şentürk Asıldeveci), Hakan Evkaya, Kutlu Bal 
(İkikerebir Mimarlık), Fatih Yavuz (FREA), Alper Derinboğaz, Melike Altinisik (SALON 
Architects), Hasan Okan Çetin, Ali Sinan, Sinem Kaya Akçay (SMALL + Sinem Kaya), Can 
Tamirci (Tamirci Architects) 

Jury Mentoren: Enis Öncüoğlu (Öncüoğlu Mimarlık), Prof. Dr. Güven Arif Sargın (chair of METU 
faculty of architecture), Faruk Göksu (Tak - Design Atelier Kadıköy), Omer K. Isvan (Servotel 
Corporation), verteegnwoordigers van TOKI and the Ministry of Economic Affairs; Harm 
Wassink (director / senior architect UNStudio), Prof dr. Hugo Priemus (emeritus professor 
OTB Research Institute for the Built Environment, Delft University of Technology), Herman 
Kok (Associate Director Research & Concepts International Markets at Multi Development) 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (coördinatie), Margot de Jager 

Participatie Openbaar debat resultaten 

Vervolg Returnvisit Koepelgevangenis Breda 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-fil-kafesi-capitalism-public-space/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/de-olifantenkooi-fil-kafesi-new-investment-strategies-public-space/ 
Verslag 
https://vimeo.com/116760027 
Film 

https://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-fil-kafesi-capitalism-public-space/
https://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-fil-kafesi-capitalism-public-space/
https://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-fil-kafesi-capitalism-public-space/
https://arch-lokaal.nl/de-olifantenkooi-fil-kafesi-new-investment-strategies-public-space/
https://vimeo.com/116760027
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2014 Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk  

 
Inzendingen 2e ronde, van boven naar beneden: 1 t/m 5 
 
 
 

 

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) 

Partners Geen 

Opgave  Ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig inrichtingsplan voor de entreezone van het 
Werelderfgoed Kinderdijk. Het entreegebied moet transformeren in een aantrekkelijk, 
Werelderfgoedwaardig ontvangstgebied 

Doel Nadere uitwerking van de hoofdopzet van een vernieuwd entreegebied van Werelderfgoed 
Kinderdijk, verkrijgen van een ontwerp voor het bezoekerscentrum, inclusief terrein, dat in 
vervolg op de prijsvraag kan worden uitgevoerd, stimuleren van ontwerptalent door geen 
onnodige belemmeringen op te werpen voor jonge architecten en kleine bureaus 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 22 april 2014  

Resultaat 2 oktober 2014 

Doorlooptijd 6,5 maanden  

Deelnemers (Teams van) ruimtelijke professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen,  
landschapsarchitecten etc.  

Inzendingen 1e ronde: 132 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Structuurontwerp 

Vergoedingen € 25.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 5.000 in de 2e ronde  

Winnaars (1) Levend erfgoed in de 21e eeuw, Dorus Meurs & Michael Daane Bolier (M&DB 
ARCHITECTEN) met ARUP Nederland. Andere 4 in de tweede ronde (hiernaast van boven 
naar beneden: Denkend aan Holland, team Beuving van der Goes architecten, Cradle to 
cradle in de polder, STROOTMAN Landschapsarchitecten & FARO architectuur/research (4) 
Kinderdijk: open voor bezoek, team studio NUY van NOORT; Denkend aan Holland, water, 
land lucht, team Wieteke Nijkrake & Jorrit Noordhuizen. 

Jury Eric Luiten, voorzitter, Rijksadviseur voor het Landschap, Roelof Bleker, dijkgraaf 
Waterschap Rivierenland, Dick van Gameren, partner Mecanoo Architecten, Marinus 
Kooiman, historisch geograaf Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Suzanne Oxenaar, artistiek 
directeur Lloyd Hotel Amsterdam 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Bram Talman 

Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan jurybeoordeling 2e ronde, reacties publiek naar de jury 

Vervolg Realisatie winnend ontwerp, opgeleverd september 2019 
Aanvullende opdracht aan de winnende architectent.b.v. J.U. Smitgemaal i.o.v. Waterschap 
Rivierenland 

Bouwbudget Onbekend. Financiering wordts geworven op basis van winnend plan 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/open-oproep-werelderfgoed-kinderdijk/ 
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/dorus-meurs-en-michael-daane-bolier-winnen-de-projectprijsvraag-
werelderfgoed-kinderdijk/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 

  

http://arch-lokaal.nl/open-oproep-werelderfgoed-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/open-oproep-werelderfgoed-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/dorus-meurs-en-michael-daane-bolier-winnen-de-projectprijsvraag-werelderfgoed-kinderdijk/
https://arch-lokaal.nl/dorus-meurs-en-michael-daane-bolier-winnen-de-projectprijsvraag-werelderfgoed-kinderdijk/
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2014 Herontwikkeling Lommerrijk Rotterdam 
 

 
 
Boven, links: De Collectie Lommerrijk; rechts: JAZZ, onder, links: Dubbelspel, rechts: Plantage Rommelrijk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  

Partners Geen 

Opgave  Haalbare ruimtelijke strategie voor herontwikkeling van de locatie Lommerrijk, die past 
binnen de kwetsbare omgeving en over voldoende draagvlak onder alle stakeholders kan 
beschikken 

Doel Exploitatiemaatschappij Lommerrijk wil namens de eigenaren van locatie Lommerrijk, 
komen tot een voorstel voor een realistische en haalbare ruimtelijke strategie voor 
rendabele herontwikkeling van de locatie, die voor alle partijen een meerwaarde oplevert 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 12 maart 2014  

Resultaat 24 juni 2014 

Doorlooptijd 3,5 maanden  

Deelnemers (Teams van) ruimtelijke professionals, met name op het gebied van architectuur, 
projectontwikkeling, landschap en stedenbouw 

Inzendingen 1e ronde: 6 inzendingen, 2e ronde: 4 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Uitwerking visie 

Vergoedingen € 10.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: Laurens de Boer (ODC Architecture), Donald Marskamp (studio MARS), Harry van 
der Weijer (Maatwerk in bouwadvies), Marit Janse (Marit Janse Landschapsarchitectuur), € 
5.000 / 2e prijs: Dana Ponec, Katja de Winter (Dana Ponec Architecten), Paul van Wijk 
(Stijlgroep), Wilko Wolters (Wolters Vastgoed), € 3.000 / 3e prijs: Jasper Tuinema (studio 
Plots), Jan Maas (BOOM Landscape), Philomene van der Vliet (BOOM Landscape), Karel 
Sant (Ka-Sa bv), Monique Phillippo (studio Plots), € 1.000 / 3e prijs: Frank van Manen (NAT 
Architecten) met Jasper Baas (Jasper Baas ontwikkeling), Aviva Joosting (Atelier Lichtgroen) 
en Mark van der Bij (OR else), € 1.000 
4 eervolle vermeldingen (1e ronde) 

Jury Carel de Reus, directeur Careldereus BV (voorzitter) 
Gerard Frishert, architect/stedenbouwkundige Frishert Ceac Creaties 
Hanneke Kijne , landschapsarchitect Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Michel Geertse (secretaris, reglement, coördinatie), Margot de Jager 

Participatie Informatiebijeenkomst omwonenden en tentoonstelling inzendingen tweede ronde 

Vervolg Onbekend 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/openoproepherontwikkelinglommerrijk/  
Reglement + bijlagen 
https://arch-lokaal.nl/collectie-lommerrijk-wint-ideeenprijsvraag-lommerrijk-rotterdam/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 

 
 
  

http://arch-lokaal.nl/openoproepherontwikkelinglommerrijk/
https://arch-lokaal.nl/openoproepherontwikkelinglommerrijk/
https://arch-lokaal.nl/collectie-lommerrijk-wint-ideeenprijsvraag-lommerrijk-rotterdam/
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2013 Waterwoningen Wiarda, Leeuwarden  

 

 
 
Boven, links: CRAJ (Boat Hûs), midden: Oeverhuis, rechts: WOONWERF, onder, links: ontwerp Kerssens e.a.  
gerealiseerd; rechts: ontwerp DAAD e.a. in uitvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden  

Partners Projectbureau De Zuidlanden 

Opgave  Ontwerp voor een cluster van twee of meer waterwoningen met hoogwaardige  
architectonische uitstraling met integratie van duurzame maatregelen 

Doel Winnende ontwerpen op de markt brengen 

Procedure Openbare ontwikkelcompetitie cf. Kompas Ontwikkelcompetities, 2001 (traditionele 
prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 17 december 2013   

Resultaat 6 mei 2014  

Doorlooptijd 4,5 maanden  

Deelnemers Ontwerper i.s.m. bouwpartij  

Inzendingen 1e ronde: 37 inzendingen 

1e ronde Schetsontwerp + eenvoudige maquette 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 11.000 ex btw totaal prijzengeld voor ontwerpers 
Voorkeur gronduitgifte (winnaar 1e keuze etc.) voor bouwers 
€ 2.000 ex btw totaal t.b.v. publieksprijs  

Winnaars 1e prijs: CRAJ (Boat Hûs), Architectenbureau Robin Kerssens en IM Architects / Randewijk 
Beter Wonen ingenieurs Bartels en Vedder, € 5.000; 2e prijs: Oeverhuis, Onix / Orizu B.V. 
ontwikkelaar, € 2.500; 3e prijs: WOONWERF, DAAD Architecten / Jurriëns restauratie 
bouwonderhoud b.v, € 1.500 
Publieksprijs: 9.20.21, Architect Rein Hofstra & Eugène Wijffels Architecten, € 2.000 

Jury Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (voorzitter, geen stemrecht), Merel Bakker, 
stedenbouwkundige, BGSV Bureau voor Stedenbouw, Tjeerd Brouwer, vm 
stedenbouwkundige gemeente Leeuwarden, Koen Olthuis, architect, Waterstudio.NL. 

Secretaris  Gemeente Leeuwarden: Janke de Boer (coördinatie) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement)  

Participatie Tentoonstelling, publieksprijs 

Vervolg Alle winnaars krijgen de mogelijkheid 1 van de 4 locaties te verwerven. De rente over de 
koopprijs van de grond wordt maximaal 1 jaar niet in rekening gebracht. 
1e prijs winnaar: opgeleverd; 3e prijs winnaar: in uitvoering 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-waterwoningen-wiarda/ 
Reglement + juryrapport 

 
  

https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-waterwoningen-wiarda/
https://arch-lokaal.nl/resultaat-prijsvraag-waterwoningen-wiarda/
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2013 De Olifantenkooi / Jaula de los Elefantes: Bestaat zelfredzaam 
vastgoed? Strategieën voor leegstand Spanje-Nederland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Architectuur Lokaal  

Partners IAAC, Casa Valldaura (Barcelona), living lab voor onderzoek op het gebied van zelfredzame 
(zelfvoorzienende) en duurzame systemen 

Opgave  Waar in Nederland met leegstaand vastgoed wordt geëxperimenteerd door middel van 
nieuwe financierings- en organisatiemodellen en tijdelijkheid, kijkt Spanje naar de 
mogelijkheden voor ontwikkeling van zelfredzaamheid van steden en gebouwen. Kan een 
combinatie van beide strategieën aanknopingspunten bieden voor innovatie van stedelijke 
en ruimtelijke opgaven? Bestaat er een combinatie die leidt tot ‘zelfredzaam vastgoed’? 

Doel Ideeën voor de problematiek van leegstaand vastgoed  

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) (selectie op basis van portfolio) 

Uitschrijfdatum 9 oktober 2013 

Resultaat 18 november 2013 

Doorlooptijd 5 weken 

Deelnemers Ontwerpers en ontwikkelaars 

Inzendingen ? aanmeldingen; selectie 8 deelnemers 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Bijdrage in de kosten van € 550,00 excl. btw voor reis- en verblijf, maaltijden, professionele 
begeleiding, publiciteit. 

Winnaar N.v.t. 
Deelnemers Barbara Asselbergs (Designarbeid), Michiel Bakkum (Royal Haskoning), Sander 
Breider (ABC Nova), Ana Fernandez (Estudio KAW 2), Sander Hazevoet (Vitibuck 
architecten), Simon de Jong (Spacefirm), Elies Koot (Volker Wessel), Wouter Valkenier 
(Studio Valkenier) en Francisco Javier Romeo Varo (Studio Romero/Bonifaci). Visiting critics 
en lezingen: Rob Dubois (architect), Manuel Gausa (IAAC), Vicente Furio Guallart 
(stadsarchitect Barcelona), Sander Laudy (journalist A10 new European architecture), Ethel 
Baraona Pohl (dpr-barcelona), Eduardo Gutiérrez Juárez (phd Universitat Politècnica de 
Catalunya) en Joan Maroto (phd Universitat Politècnica de Catalunya). 

Jury N.v.t 
Mentoren: Ana Martinez (coördinator Valldaura), Rodrigo Rubio (IAAC), Leo Versteijlen 
(SITE urban development) en Carolien Ligtenberg (Bureau Zwirt). 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (coördinatie, (procedure), Margot de Jager 

Participatie Samenwerking 

Vervolg N.v.t. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/jaula-de-los-elefantes-insideoutside-the-system/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/nederlands-spaanse-denktank-zelfredzaam-vastgoed-groot-succes/ 
Dagboek 

 
 
  

https://arch-lokaal.nl/jaula-de-los-elefantes-insideoutside-the-system/
https://arch-lokaal.nl/jaula-de-los-elefantes-insideoutside-the-system/
https://arch-lokaal.nl/jaula-de-los-elefantes-insideoutside-the-system/
https://arch-lokaal.nl/nederlands-spaanse-denktank-zelfredzaam-vastgoed-groot-succes/
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2013 Bouwen op Elkaar, Gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap,  
Den Haag 
 

 
 
Boven, links: Tree of life, rechts: Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid, onder: HOGE Vrijheid (links ontwerp, rechts plan  
in uitvoering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Den Haag 

Partners Geen 

Opgave  Innovatief, creatief en uitvoerbaar concept voor de ontwikkeling van hoogbouw van ten 
minste dertig (30) meter hoog, waarbij de ontwikkeling per onderdeel gefaseerd 
plaatsvindt door steeds andere, zich in de loop der tijd aandienende ‘kleinschalige’ 
opdrachtgevers 

Doel Het verkennen van ontwikkelmethodieken voor gestapeld kleinschalig 
opdrachtgeverschap; het in de publiciteit brengen daarvan ten behoeve van zowel 
gemeente als deelnemers; het ondersteunen van de beleidsontwikkeling ten aanzien van 
kleinschalig opdrachtgeverschap; het bieden van inspiratie aan kleinschalige 
opdrachtgevers, en uiteindelijk het komen tot realisatie van hoogbouw ten behoeve van 
kleinschalig particulier opdrachtgeverschap. 

Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2013) in twee ronden, op basis van visie 

Uitschrijfdatum 17 mei 2013   

Resultaat 20 november 2013 

Doorlooptijd 6 maanden  

Deelnemers (Teams van) ruimtelijke professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, 
landschapsarchitecten, aannemers, projectontwikkelaars, constructeurs, ingenieurs, 
installateurs 

Inzendingen 1e ronde: 125 inzendingen, 2e ronde: 15 inzendingen 

1e ronde Visie 

2e ronde Visualisatie van de visie 

Vergoedingen € 30.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: HOGE Vrijheid, Martijn van der Hijden (Martijn van der Hijden architecten), Rick 
Bruggink, Marta Lachowska (IAA Architecten), Gilbert van der Lee (BREED Integrated 
Design), Christa de Vaan (Arup), € 10.000 / 1e prijs: Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid, Antonio 
Cannavacciuolo, Jacobien Hofstede, Petra van Trigt (STUDIOHECHT), Johan Galjaard, Jeroen 
ter Haar (ABT bv), Caspar M. Philippo (Zes X Zes), Diana Gerritsma (MetDT) Frank 
Thunnissen (De Bouwer & Partners), € 10.000 / 1e prijs: Tree of life, Edwin Paymans 
(SYNarchi), Pieter Thieme (Bureau Thieme) en Frank de Vries (De Vries Constructiebureau 
bv), € 10.000 
2 eervolle vermeldingen 

Jury Adri Duivesteijn, senator Eerste Kamer (voorzitter), Elco Brinkman, voorzitter Bouwend 
Nederland, Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, MaxWan, Bernard 
Hulsman, journalist NRC, Karin Laglas, decaan TU Delft  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Michel Geertse  

Participatie Tentoonstelling en debat 

Vervolg Ontwerp Hoge Vrijheid in ontwikkeling / in verkoop 2019 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/openoproepbouwenopelkaar/ 
Reglement  
https://arch-lokaal.nl/drie-winnaars-prijsvraag-bouwen-op-elkaar/ 
Juryrapport + alle inzendingen online 

 
 

  

http://arch-lokaal.nl/openoproepbouwenopelkaar/
https://arch-lokaal.nl/openoproepbouwenopelkaar/
https://arch-lokaal.nl/drie-winnaars-prijsvraag-bouwen-op-elkaar/
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2013 De Olifantenkooi in Staphorst, een denkmodel voor het 
winkelcentrumgebied 
 

 
 

  

 

 

 

Opdrachtgever Het Instituut  

Partners Provincie Overijssel en gemeente Staphorst 

Opgave  Ontwikkelen van een conceptueel sterke en financieel haalbare visie op de verdere 
ontwikkeling van het winkelgebied in het centrum van Staphorst 

Doel De gemeente Staphorst wil zijn winkelareaal grondig herzien en eventueel uitbreiden. Van 
belang is daarbij het koppelen van het winkelaanbod aan het centrale plein. Provincie 
Overijssel en de gemeente Staphorst willen deze opgave niet meteen ‘in de markt zetten’, 
maar zich eerst oriënteren op de mogelijkheden binnen de huidige context en 
ontwikkelingen om tot nieuwe concepten te komen 

Procedure Selectie op basis van cv en motivatie 

Uitschrijfdatum Mei 2013 

Resultaat Oktober 2013 

Doorlooptijd 6 maanden 

Deelnemers Kunstenaars, ontwerpers en ontwikkelaars 

Inzendingen 11 aanmeldingen, selectie 4 deelnemers  

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen € 1.430 per deelnemer excl. btw en reiskosten. 

Winnaar N.v.t. 
Deelnemers: Jaap Groen (kunstenaar), Bartjan van ’t Slotdeelnemer (architect), Maikel 
Jeffrey Supèr (architect) Sander Breider (ontwikkelaar) 

Jury N.v.t.  
Mentoren: Jeanne van Heeswijk (kunstenaar), Ellies Koot (VolkerWessels), Kristian 
Koreman (ZUS) Bram Breedveld (LANDLAB) 

Secretaris  Het Instituut (Johan Wagenaar, artistieke leiding, i.s.m. Laura Mudde en Sarah van den 
Berg); Architectuur Lokaal (Indira van ’t Klooster, Olifantenkooi coördinator i.s.m. Margot 
de Jager) 

Participatie Gemeente Staphorst: Jan Talen (wethouder), Arend Jan Schuurman (economische 
ontwikkeling), Edwin Saathof (ruimtelijke ontwikkeling), Bob Boer (groen beheer) en debat 
met inwoners Staphorst 

Vervolg N.v.t. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/de-olifantenkooi-in-staphorst/ 
Procedure 
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2013/12/Rapportage_Staphorst_Definitief-per-
pagina.pdf 
Verslag resultaat 
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2013 De Olifantenkooi: Nieuwe concepten voor zorgopgaven 
 

 
Boven, links: Gineke Kraa, Martijn Hoenkamp, Finbarr McComb, Jurrian Knijtijzer; rechts Chris van den Berk, Taco  
Meerpoel, Evelyn Galsdorf; onder Daan Bruggink, Sabine Meeks, Bart Snijders, Joris te Witt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever Architectuur Lokaal 

Partners Karel Sant (Ka-Sa BV, Philiadelphia Zorg) en Lars Mosman 

Opgave  Scenario’s gevraagd (aan de hand van de praktijk bij Philadelphia Zor) voor naar nieuwe 
mogelijkheden voor langdurige zorg voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten op 
kleinschalige locaties. Speciale aandacht voor innovatiestrategieën op drie niveaus 
(zorgconcepten, vastgoedconcepten en financiële concepten), vraaggestuurd ontwikkelen, 
courante versus aanpasbare (zorg)woningen en de koppeling met andere voorzieningen in 
een wijk. 

Doel Zoeken naar nieuwe zorgconcepten, tegen de achtergrond van drie vragen:  (1)  
bezuinigingen in de zorg, (2)  strategie mbt woningvoorraad (courant versus intramuraal) 
en (3) hoe klantgericht huisvesten als de behoeften van klanten niet via de gebruikelijke 
methoden in kaart kunnen worden gebracht? 

Procedure Selectie op motivatie en cv 

Uitschrijfdatum 21 maart 2012 

Resultaat 7 mei 2012 

Doorlooptijd 1,5 maanden 

Deelnemers Architecten en projectontwikkelaars 

Inzendingen 28 aanmeldingen; selectie 11 deelnemers 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t 

Vergoedingen Onbekend 

Winnaar N.v.t. 
Deelnemers Architecten: Chris van den Berk, Mulders vandenBerk Architecten; Joris te 
Witt, ag NOVA architecten, Evelyn Galsdorff, 030architecten, Jurrian Knijtijzer, Atelier By 
Bali, Daan Bruggink, Orga architecten, Finbarr McComb, Stereo Architects; ontwikkelaars 
Sabine Meeks, Hendriks Projectontwikkeling, Bart Snijders, Portaal Vastgoed, Martijn 
Hoenkamp SBH Architecten + Adviseurs, Taco Meerpoel DAO Projectontwikkeling, Gineke 
Kraa, Philadelphia Zorg 

Jury N.v.t. 
Mentoren: John Bosch (architect, OeverZaaijer Architecten), Arthur Lippus (adjunct-
directeur Portaal), Fransje Sprunken (VORM), Judy Braam (Bureau de Bont), Ruud 
Stemerdink (directeur Vastgoed, Florence, Den Haag)  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (coördinatie, procedure), Tanja van Slooten 

Participatie Beslissers bij Philadelphia Zorg 

Vervolg Philadelphia Zorg wil aan de slag met alle resultaten en bedenkers betrekken bij verdere 
planvorming 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/de-olifantenkooiyd2m3-over-nieuwe-concepten-in-de-zorg/ 
Plan 
https://arch-lokaal.nl/olifantenkooi-yd2m3-nieuwe-ideeen-voor-zorgopgaven/ 
Resultaten 

 
 

  

https://arch-lokaal.nl/de-olifantenkooiyd2m3-over-nieuwe-concepten-in-de-zorg/
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2012 Duurzaam Sporten, Playgrounds Richard Krajicek  
 

 
 

Boven: Into the Wild (gerealiseerd in Den Haag 2015 en Amsterdam 2017) ; linksonder Het Hergebruikte Appartement; 
rechtsonder: Pop-up Playground 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Opdrachtgever Richard Krajicek Foundation  

Partners Geen 

Opgave  Vernieuwend ontwerp, gebaseerd op een nieuwe, duurzame filosofie voor 
toekomstige playgrounds. 

Doel Realisatie + op het gebied van de inrichting en de vormgeving van de playgrounds blijven 
innoveren en een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(traditionele prijsvraag)  

Uitschrijfdatum 1 mei 2012   

Resultaat 22 november 2012 

Doorlooptijd 6,5 maanden  

Deelnemers (Landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, beeldend kunstenaars  

Inzendingen 1e ronde: 52 inzendingen 

1e ronde Schetsontwerp  

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 9.000 ex btw totaal prijzengeld voor 3 winnaars 

Winnaars 1e prijs: Into the wild, Daryl Mulvihill, Francesco Garofalo, Barbara Costantino, dmau + 
Openfabric € 5.000 / 2e prijs: Het Hergebruikte Appartement, Bernd Upmeyer en Javier 
Bressel Mateo, BOARD, € 2.500 / 3e prijs: Pop-up Playground Jacques Vink, Nick van der 
Knaap en Ward Mouwen, Ruimtelab2 Architecten € 1.500. 
2 eervolle vermeldingen 

Jury Liesbeth van der Pol, DOK Architecten en vm. Rijksbouwmeester (voorzitter), Gerrit Witzel, 
vm. voorzitter Raad van Bestuur Heijmans, Richard Krajicek, bestuurslid Richard Krajicek 
Foundation. Boudewijn Poelmann, directeur Goede Doelen Loterij, Césare Peeren, 2012 
architecten 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Maaike van Beusekom 

Participatie Tentoonstelling, publicatie 

Vervolg Realisatie Into the wild op twee locaties: Rivierenbuurt Den Haag (2015) Breedveld 6, 
Amsterdam (2017) 
https://krajicek.nl/noord-holland/amsterdam/playground-toekomst-breedveld/  

Bouwbudget € 450.000 ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij; budget realisatie gemeente 
Amsterdam onbekend, budget realisatie gemeente Den Haag 1,5 mln. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/ontwerpwedstrijd-duurzame-krajicek-playground/ 
Reglement + juryrapport 
https://arch-lokaal.nl/dmau-en-openfabric-winnen-prijsvraag-duurzame-playground/ 
Juryrapport 
Publicatie Inspiratieboek Ontwerpwedstrijden Duurzame Playground, Uitgave Richard 
Krajicek Foundation, Den Haag, november 2012, 141 pagina’s 

 
  

http://arch-lokaal.nl/ontwerpwedstrijd-duurzame-krajicek-playground/
https://krajicek.nl/noord-holland/amsterdam/playground-toekomst-breedveld/
https://arch-lokaal.nl/ontwerpwedstrijd-duurzame-krajicek-playground/
https://arch-lokaal.nl/dmau-en-openfabric-winnen-prijsvraag-duurzame-playground/
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2012 De Olifantenkooi Leegstand Sloterdijk 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever Architectuur Lokaal 

Partners Ellen Nieuweboer en Michiel Bosman (PMB Westpoort) 

Opgave  Onderwerp van onderzoek is een aantal concrete panden (een of meerdere) die nu of in de 
toekomst met leegstand te kampen hebben, in relatie tot de langere termijnvisie op de 
ontwikkeling van het gebied. Wat kan er allemaal behalve kantoorfuncties? Kan de 
openbare ruimte worden betrokken? Zijn er mogelijkheden voor extreem goedkope 
woningbouw? Zijn er samenwerkingsmogelijkheden denkbaar tussen de eigenaren en wat 
zou dat opleveren? Kan afwaarderen geld opleveren? 

Doel Zoeken naar nieuwe concepten op het gebied van ontwikkeling, financiering, gebruik en 
ontwerp, om leegstand op Sloterdijk tegen te gaan? 

Procedure Selectie op motivatie en cv 

Uitschrijfdatum 22 december 2011 

Resultaat 2 maart 2012 

Doorlooptijd 2 maanden 

Deelnemers Architecten en projectontwikkelaars 

Inzendingen Geselecteerden: 11 ontwikkelaars, 13 architecten 

1e ronde Atelier 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Onkosten 

Winnaar N.v.t 
Deelnemers:  
Team 1: Hub+, Jasper Stam (Lingotto), Laura Blauw (Femke Hägen), Xander Vermeulen 
Windsant (XVW Architectuur), Erik Moederscheim (MoederscheimMoonen), Jeroen van 
Daal (Hurks); Team 2: Who dares to adopt the yellow cross? , Marc Koehler en Roderick van 
Klink (Marc Koehler Architects), Xander van Beers (Woonbron Nederland), Richard 
Bredewold (Interegion Groep), Edyta Winiewska en Kevin Welling (KuiperCompangons), 
Sascha Glasl (Space & Matter); Team 3: Time’s Up, Bart Reuser (NEXTarchitects), Rico 
Zweers (Mannen van Schuim), Wiegert Schenk (Cradle of development), Corine Erades 
(CORADES), Rogier Groeneveld (Mens als Maat); Team 4: Bret City Corp Inc. Marco 
Broekman (Karres & Brands), Menno Kooistra (Leegstand van Zaken), Maarten van Tuijl en 
Tom Bergevoet (Na-ma), Elies Koot (Kondor Wessels); Team 5: De 
Ruilverkavelingsspecialist, Bjorn Van Rheenen (SPONGE), Dieter Blok (BlokKatsVanVeen), 
Jurre Blauw (Office Up/BAM), Anneke Dalhuisen (Heijmans), Lucien Walraven (PKDV) 

Jury N.v.t. 
Mentoren:  
Don Murphy, vmx architects, adviseur, ex-OGA, ex-RVOB, Ton van Oosten, COD 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (coördinatie, procedure), Tanja van Slooten 

Participatie Bijeenkomsten met belanghebbenden op locaties 

Vervolg Presentatie aan wethouder Sloterdijk, gemeente Amsterdam,  
De Ruilverkavelingsspecialist is opgenomen in de Toolbox Innovatieve 
Financieringsconstructies van Agentschap NL. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/09/Olifantenkooi-leegstandscenarios-
Sloterdijk.pdf 
Resultaat scenario’s 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolbox-
financieringsconstructies/zoek-op-constructies/processen-organiseren-1 
Toolbox Agentschap NL 

 

 

 

https://arch-lokaal.nl/de-olifantenkooiyd2m/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/09/Olifantenkooi-leegstandscenarios-Sloterdijk.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/09/Olifantenkooi-leegstandscenarios-Sloterdijk.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolbox-financieringsconstructies/zoek-op-constructies/processen-organiseren-1
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolbox-financieringsconstructies/zoek-op-constructies/processen-organiseren-1
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2011 Woensel West, Eindhoven   

 
 
Links: BAEKEN MMX11, rechts: Plug 1  

 

  
 
Gerealiseerd ontwerp Bas Termeer  
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Stichting Trudo Eindhoven  

Partners Geen 

Opgave  Intelligent en inventief voorstel voor de invulling van een van twee hoekpanden 

Doel Realisatie twee hoekpanden 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 11 november 2011   

Resultaat 23 april 2012 

Doorlooptijd 5,5 maanden  

Deelnemers Architecten, kunstenaars en vormgevers 

Inzendingen 1e ronde: 112 inzendingen 

1e ronde Schetsontwerp  

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Geen. 2 winnaars krijgen opdracht. In geval geen realisatie: vergoeding € 5.000 ex btw  

Winnaars 1e prijs: BAEKEN MMX11, Bas Termeer; 1e prijs Plug 1, Martin Ondrej en Michal Mihalak  

Jury Jan Post (voorzitter), Thom Aussems, directeur-bestuurder Trudo, Bert Dirrix, architect 
DiederenDirrix, Rutger Hensen, bewoner en medetrekker WoenselWestival, Emily 
Hermans, mode- en textielontwerpster MLY, Ted Langenbach, cultureel ondernemer, 
Ronald Rijnen, hoofd sector Openbare ruimte, Verkeer en Milieu, gemeente Eindhoven 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Tanja van Slooten  

Participatie Genomineerde inzendingen voorgelegd aan toekomstige bewoners en tentoonstelling  

Vervolg Oplevering 2015, ontwerp Termeer; ontwerp Ondrej en Mihalak niet gerealiseerd 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten € 200.000 per locatie 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/woensel-west-wedstrijd/ 
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/baeken-mmx11-en-plug-in-winnaars-woensel-west-wedstrijd/ 
Juryrapport 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://arch-lokaal.nl/baeken-mmxxii-geopend/
https://arch-lokaal.nl/woensel-west-wedstrijd/
https://arch-lokaal.nl/baeken-mmx11-en-plug-in-winnaars-woensel-west-wedstrijd/
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2011 New Harloheim  
 

 
 
Links: Kettingreactie, Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek, rechts: Creating Class 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Opdrachtgever Ymere en Nederlands Architectuurinstituut  

Partners Stadsbouwmeester van Haarlem 

Opgave  Op welke manier kan Haarlem zich ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de 
Metropoolregio Amsterdam, en welke rol is hierin weggelegd voor Haarlem Oost? 

Doel Het samenbrengen van multidisciplinaire teams om te komen tot verschillende, 
samenhangende visies op Haarlem‐Oost, Haarlem en de grotere Metropoolregio 
Amsterdam; het uitwerken van de geselecteerde visies voor Haarlem‐Oost tot een 
publicatie/product en tentoonstelling; het bieden van alternatieve visies aan alle betrokken 
partijen bij de ontwikkeling van de gemeente Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam 
daaromheen. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(vgl. Kompas op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 29 april 2011 

Resultaat 2 september 2011 

Doorlooptijd 4 maanden 

Deelnemers Multidisciplinaire teams met minimaal drie verschillende disciplines en tenminste een 
geregistreerd architect of stedenbouwkundige.  

Inzendingen 1e ronde: 33 inzendingen; 2e ronde: max. 7 inzendingen 

1e ronde Essay (NL of Engels) 

2e ronde Uitwerking essay in ontwerpend onderzoek 

Vergoedingen € 7.000 ex btw totaal t.b.v. max 7 gelijke vergoedingen ad € 1.000 in de 2e ronde  
€ 20.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: Kettingreactie, Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek, Joep van der Veen, 
Tom Bokkers, Martijn van der Krogt, Aart Breedt Bruin, Michiel Janssen Klomp, € 12.500 / 
2e prijs: Creating Class, Urbanos Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, € 3.750 / 2e prijs: 
Ringstad, XML Architecture Research Urbanism  

Jury Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor de infrastructuur (voorzitter), Max van Aerschot, 
stadsbouwmeester Gemeente Haarlem, Elma van Boxel, ZUS Architecten, Ewald Engelen, 
hoogleraar Politieke Geografie Universiteit van Amsterdam, Mary Hoogerbrugge, De 
Positioneerders, Maurits Schaafsma, sr. planoloog Airport Development Schiphol Group, 
Hans Venhuizen, bureau Venhuizen 

Secretaris  NAi: Huib Haye van der Werf (coördinatie, secretaris) 
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (reglement, penvoerder) 

Participatie De tentoonstelling als ontwerp-laboratorium waarin het winnende plan verder ontwikkeld 
is i.s.m. bewoners, ondernemers, marktpartijen en experts. Het winnende team was co-
curator van de tentoonstelling en maakte samen met Ymere en het NAi een 
activiteitenprogramma ontwikkeld voor het laboratorium. Nieuw onderzoeksmateriaal is 
toegevoegd aan de tentoonstelling en er werd een publicatie gemaakt over ontmoetingen 
en aanbevelingen. Het plan voor Haarlem-Oost ism i.s.m. bewoners, ondernemers, 
woningbouwcorporaties en politici doorontwikkeld tot een breed gedragen toekomstvisie. 

Vervolg Meervoudige opdracht uitwerking winnende inzendingen  

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/%e2%80%98new-harloheim%e2%80%99-ymere-nai-prijs-2011/ 
Reglement  
https://arch-lokaal.nl/newharloheim/ 
Juryrapport 

 
  

https://arch-lokaal.nl/newharloheim/
https://arch-lokaal.nl/%e2%80%98new-harloheim%e2%80%99-ymere-nai-prijs-2011/
https://arch-lokaal.nl/newharloheim/
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2010 Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude, Leeuwarden 
 

 
 
Boven: Bouwgroep DijkstraDraisma & TWA Architecten; luchtfoto Jabikswoude, De Zuidlanden;  
onder: gerealiseerd ontwerp  
 
 
 
 
 
 
 

  

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp van woningen met een eigen en herkenbaar gezicht, die met een beperkt budget 
gebouwd moeten worden. Deze nieuwe woningen moeten een goed wooncomfort en een 
laag energieverbruik bieden. In elk bouwblok dient een goedkope koopwoning van € 
160.000 VON te zijn opgenomen. Ook voor goedkopere woningbouw wordt 
architectonische en bouwtechnische kwaliteit gevraagd, waarbij de uitgangspunten van 
duurzame bouw een grote rol spelen. 

Doel Het stimuleren van de ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige en 
duurzame goedkope woningen. Dit komt tot uiting in zowel de belevingswaarde als bij de 
materialisering. Er wordt architectonische en bouwtechnische kwaliteit gevraagd waarbij 
de uitgangspunten van duurzame bouw een grote rol spelen. 

Procedure Besloten ontwikkelcompetitie cf. Kompas bij Ontwikkelcompetities, 2001 (Traditionele 
prijsvraag)  

Uitschrijfdatum 16 december 2010 

Resultaat 13 mei 2011  

Doorlooptijd 5 maanden  

Deelnemers 14 regionale en lokale aannemers, onder wie de gemeente te ontwikkelen bouwblokken 
heeft verloot ten behoeve van de toekomstige buurtschap Jabikswoude in De Zuidlanden. 
Bij de afname van de grond van de bouwblokken is de deelname aan deze 
ontwikkelcompetitie, evenals samenwerking met een geregistreerd architect.  

Inzendingen 1e ronde: 14 inzendingen 

1e ronde Ontwerp + maquette 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 10.084 ex btw totaal prijzengeld voor de architecten 
Voor winnende aannemer: terugbetaling rente over de koopprijs van de grond, nadat het 
winnende woningontwerp feitelijk is gerealiseerd.  

Winnaars 1e prijs: Bouwgroep DijkstraDraisma & TWA Architecten (Bauke Tuinstra), € 5.042 / 2e prijs: 
Burggraaff Bouw & Adema Architecten (Silvester Adema), € 2.521, / nominatie Van der 
Werf’s Bouwbedrijf & Wijffels Architecten, (Eugène Wijffels), € 840 / publieksprijs: TWA 
Architecten (Bauke Tuinstra), € 1.621. 

Jury Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (voorzitter, geen stemrecht) 
Stefan Witteman, OMA Rotterdam 
Bouke Kapteijn, directeur Bespoke stedelijke ontwikkeling 

Secretaris  Gemeente Leeuwarden, Niek Verdonk (coördinatie) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement) 

Participatie Twee tentoonstellingen: op de beurs Huis en Tuin 2011, FEC en in hal van het stadskantoor 
Leeuwarden 

Vervolg Opgeleverd 2016 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/besloten-ontwikkelcompetitie-mooi-goedkoop-wonen-jabikswoude/ 
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/wp-
content/uploads/2011/08/projecten_438_juryrapport_jabikswoude.pdf 
Juryrapport 

 
 

 
 

 
  

http://arch-lokaal.nl/besloten-ontwikkelcompetitie-mooi-goedkoop-wonen-jabikswoude/
https://arch-lokaal.nl/besloten-ontwikkelcompetitie-mooi-goedkoop-wonen-jabikswoude/
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2011/08/projecten_438_juryrapport_jabikswoude.pdf
https://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2011/08/projecten_438_juryrapport_jabikswoude.pdf
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2010 Nieuwbouw Fietsenstalling Ringstede, Nieuwegein  
 

 
 

Links boven links: De Fietstuin, rechts F.lux, onder: R400, rechts uitgevoerd ontwerp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein  

Partners Geen 

Opgave  Realistische en creatieve voorstellen voor een permanente stalling voor ca. 400 fietsen en 
bromfietsen, die bijdragen aan een aantrekkelijke entree van (het winkelgebied van)de 
binnenstad en in sfeer en kwaliteit aansluiten bij het vernieuwde stadshart 

Doel Stimuleren van fietsverkeer, bijdragen aan de gedachtevorming over herinrichting van de 
Ringstede, bieden van kansen aan jonge ontwerpers 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 9 november 2009  

Resultaat 9 april 2011  

Doorlooptijd 5 maanden  

Deelnemers Architecten tot 35 jaar 

Inzendingen 1e ronde: 80 inzendingen 

1e ronde Schetsontwerp + begroting 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 5.000 ex btw prijzengeld + opdracht winnaar 

Winnaars 1e prijs R400 Annemiek Bleumink en Donald Osborne, € 2.500 + opdracht / 2e prijs De 
Fietstuin, Bram Zondag en Arjan de Nooijer, € 1.500 / 3e prijs F.lux, Wouter van Alebeek en 
Erik de Vries, € 1.000 

Jury Bert Dirrix, diederendirrix architecten, voorzitter, Bert Huizing, directeur projectbureau 
Binnenstad, Gemeente Nieuwegein, Hanneke Peeters, stedenbouwkundige projectbureau 
Binnenstad, Gemeente Nieuwegein Jeanette Visser, Bureau B+B, Pieter Mosterd, directeur 
U-stal  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (secretaris, reglement, coördinatie), Maaike van 
Beusekom  

Participatie Tentoonstelling  

Vervolg Opdracht winnaar; opgeleverd september 2011 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/winnaars-prijsvraag-fietsenstalling-nieuwegein/ 
Reglement + juryrapport 

 
  
 

  

http://arch-lokaal.nl/winnaars-prijsvraag-fietsenstalling-nieuwegein/
https://arch-lokaal.nl/winnaars-prijsvraag-fietsenstalling-nieuwegein/
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2010 Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio 
 

 
 
Links boven: Walk of frame, onder: Een verbinding met visie, rechts: Verbindend ornament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Opdrachtgever Oogziekenhuis Rotterdam  

Partners Visio Rotterdam 

Opgave  Gevraagd wordt om ontwerpideeën voor een realistische, uitvoerbare luchtbrug tussen 
beide gebouwen, die aansluit op de ambities van het Oogziekenhuis en Visio, en een 
beperkte uitwerking. 

Doel Onderzoeken van de mogelijkheden voor een luchtbrug tussen de gebouwen waarin het 
Oogziekenhuis en Visio zijn gehuisvest; het voortzetten van de reeds getoonde ruimtelijke 
kwaliteitsambities; het bieden van kansen aan jonge architecten en kunstenaars om hun 
talent en creativiteit in te zetten; het genereren van middelen voor uitvoering vaneen 
luchtbrug; het bijdragen aan de bedrijfsfilosofie van beide organisaties (zowel ten aanzien 
van angstreductie als imago en publiciteit);het bijdragen aan de start van de beoogde 
Oogboulevard en aan intensivering van de samenwerking tussen beide organisaties 

Procedure Openbare projectprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 2 november 2009   

Resultaat 28 april 2010 

Doorlooptijd 5,5 maanden  

Deelnemers Geregistreerde architecten tot 40 jaar, eventueel in samenwerking met kunstenaars 

Inzendingen 1e ronde: 64 inzendingen 

1e ronde Schetsontwerp + globale kostenopgave 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 12.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: Verbindend element, Rogier Groeneveld, Mens als maat Rotterdam, € 6.000 / 2e 
prijs: Walk of frame, Sacha Buck, Laura van Dullemen, Alex van Buren Yaron Loman, De 
Organisatie Rotterdam € 4.000 / 3e prijs: Een verbinding met visie, Meindert Spijksma en 
Sicco de Haas, Studio Ozo Voorschoten, € 2.000; 2 eervolle vermeldingen 

Jury Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en hoogleraar Vastgoedbeheer en -
ontwikkeling TU Delft (voorzitter, geen stenrecht), Dadara (kunstenaar, o.a. Dream your 
Topia, Joris van de Klundert, hoogleraar Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties Erasmus 
Universiteit, Wessel de Jonge, Wessel de Jonge Architecten, Paul Wintermans, Quist 
Wintermans Architekten 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Maaike van Beusekom  

Participatie Tentoonstelling, publicatie, website 

Vervolg Niet gerealiseerd 

Bouwbudget Niet bekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/winnaar-prijsvraag-oogbrug-werkt-aan-realisatie/ 
Reglement + pdf publicatie Lucht Oog Brug Boog, Het Oogziekenhuis Rotterdam en 
Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, april 2010 incl. 
inzendingen 

 
  
 

  

https://arch-lokaal.nl/winnaar-prijsvraag-oogbrug-werkt-aan-realisatie/
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2009 Rivierverruiming Overdiepse Polder  
 

 
 
Links boven: Wat maakt een boerderij? midden: Marsman, onder: T3 Toekomstbestendige top terpen,  
rechts boven NETTO ZERO, onder: Boerderijland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant  

Partners Gemeente Waalwijk, gemeente Geertruidenberg 

Opgave  Samenhangend ontwerp voor nieuwe boerderijen in de Overdiepse polder in vervolg op 
het met bewoners ontwikkelde plan voor negen nieuw te bouwen terpen ihkv 
rivierverruiming, incl. methodiek waarmee bewoners en architecten tot afstemming van 
bouwplannen kunnen komen.  

Doel Uitwerking en realisatie 

Procedure Besloten ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997, 
gevolgd door meervoudige opdracht (twee fasen op verzoek van genodigden voor 
deelname; vgl. latere Kompas op basis van visie) 

Uitschrijfdatum 24 november 2009   

Resultaat 26 mei 2010 

Doorlooptijd 6 maanden  

Deelnemers Architecten; samenwerking met deskundigen op het terrein van agrarische bedrijfsvoering 
aanbevolen 

Inzendingen 1e ronde: 28 genodigden, 14 inzendingen; 2e ronde: 5 inzendingen 

1e ronde Visie + referentiebeelden 

2e ronde Uitwerking visie tot schetsontwerp + maquette 

Vergoedingen € 25.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 5.000 in de 2e ronde  
€ 14.500 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs Boerderijland, Onix, € 7.000; 2e prijs: Wat maakt een boerderij? 
Hekkenbergarchitects, € 5.000 / 3e prijs NETTO ZERO, JDdV architecten € 1.250 / 3e prijs: 
Marsman, Marx & Steketee € 1.250 / 4e prijs: T3 Toekomstbestendige top terpen, 
Schipperdouwesarchitectuur 

Jury Onno Hoes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant (voorzitter, geen stemrecht; deels 
vervangen door Jaap van der Schroeff (bureauhoofd Oppervlaktewater, directie Ecologie), 
Gerard Derks, architect en lid welstandscommissie Waalwijk, Hedwig Heinsman, DUS 
architecten, Dirk Sijmons, HNS Landschapsarchitecten en voorzitter kwaliteitsteam Ruimte 
voor de Rivier, Dave Ellens, architect 

Secretaris  Provincie Noord-Brabant: René Peusens (secretaris) 
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (penvoerder, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Marlous van Krieken  

Participatie Tien door de vakjury genomineerde inzendingen zijn voor commentaar voorgelegd aan de 
toekomstige bewoners van de negen terpen; hun reacties plus het finale juryoordeel zijn 
voorgelegd aan de provincie en betrokken gemeenten. Tentoonstelling 

Vervolg Opdracht ambitiedocument 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/winnaar-prijsvraag-overdiepse-polder-bekend/ 
Reglement + juryrapport 
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2009 DROOM NH  
 

 
 
Boven: Water voor Wonen, onder: Kop van Holland, één van de 14 genomineerde inzendingen (Els van der Laan,  
NoordPeil landschap & stedenbouw, Karin Peeters, stedenbouwkundig ontwerper, stadssocioloog, Marjan Jorink, 
landschapsontwerper, Pytsje Couperus, landschapsontwerper, Jelmer Bokma, stedenbouwkundig tekenaar) 
 
 
 

  

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp oplossingen voor de bouw van maximaal 500 woningen in Noord-Holland 

Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. beleidsontwikkeling Provincie Noord-Holland  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag)  

Uitschrijfdatum 1 oktober 2008 

Resultaat 12 maart 2009 

Doorlooptijd 6 maanden  

Deelnemers Professionele ontwerpers, multidisciplinaire teams 

Inzendingen 1e ronde: 63 inzendingen 

1e ronde Ontwerpen 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 50.000 excl. btw voor uitwerking winnende inzending in het vervolg op de prijsvraag 

Winnaar Winnaar: Tjeerd Haccoû en Sacha Glasl; 14 genomineerde inzendingen  

Jury Kees Vriesman, voorzitter Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (voorzitter), 
Miranda Reitsma, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Jandirk Hoekstra, 
landschapsarchitect, Ernest Briët, directeur Milieufederatie Noord-Holland, Noud de 
Vreeze, directeur WZNH, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement) Maaike 
van Beusekom 

Participatie Tentoonstelling genomineerde inzendingen, ABC Haarlem 

Vervolg Uitwerking winnend plan t.b.v. Provinciale Structuurvisie 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/water-voor-wonen-winnaar-droom-nh/ 
Reglement + juryrapport  
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2009  World Sustainability Centre Afsluitdijk  
 

 
 
Boven links: Bilineair, rechts Changing perspectives; Onder v.l.n.r. ESFMA, Soms Atoll, Drive on water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp bezoekerscentrum Afsluitdijk.  
Based on the ambitions the entrants are asked to come up with ideas for: the programme, 
the location of the proposed World Sustainability Centre Afsluitdijk and the building or 
buildings in which that programme is housed. 

Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. aanbevelingen voor een duurzaamheidscentrum Afsluitdijk 
aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
In the spring of 2010 the Dutch government will discuss the future of the Afsluitdijk. In 
anticipation of that, the Sustainability Centre Foundation wants to issue well-considered 
recommendations about the location, programme and building of the proposed Centre. 
This competition is therefore being held with the aim of proposing ideas for a World 
Sustainability Centre Afsluitdijk that can form part of the recommendations made to the 
Dutch government regarding the future of the Afsluitdijk. The ideas should address the 
programme, location and accommodation of the World Sustainability Centre Afsluitdijk. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag); Engelstalig 

Uitschrijfdatum 22 april 2009  

Resultaat 27 november 2009 

Doorlooptijd 8 maanden  

Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten 

Inzendingen 1e ronde: 80 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 30.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: Bilinear, Stefan Witteman, Jeroen Grosfeld, Kasper Hauschultz Hansen (KOW Den 
Haag), € 10.000 / 1e prijs: Changing perspectives, Peter van der Helm, Vincent van der 
Meulen, Tomas van der Meer, Anja Muller, (Kraaijvanger Urbi Rotterdam), € 10.000 / 3e 
prijs: Soms Atoll, Joshua Stein, Thurman Grant, Lisa Hollywood, Darius Woo, Jaclyn 
Thomforde, Hiroyuki Sugiyama, Yvette Escalante (Radical Craft. Los Angeles, USA), € 5.000 / 
4e prijs: Drive on water, Judith Engbers-Lansink, Jules Lucas, Soenil Bihane (BLM 
architecten, Enschede), € 2.500/ 5e prijs: ESMFA, Mike Kane en Pietro Amorosi 
(KMKArchitects, Londen U), € 1.500  
1 eervolle vermelding 

Jury Margreeth de Boer, voorzitter Waddenvereniging en vm. Minister VROM (zonder 
stemrecht), Sandra van Assen, stedenbouwkundige Provincie Friesland, Joost Conijn, 
kunstenaar, Jan Olav Jensen, Jensen Skosvin Arkitektkontor Oslo (NO), Domingo Jiménez-
Beltrán, advisor Spanish Sustainability Observatory, former exec. Director European 
Environment Agency (ES), Fons Verheijen, VVHK Architecten  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement) en 
Maaike van Beusekom  

Participatie Publicatie + bijeenkomst De Ark, Leeuwarden 

Vervolg Input beleid 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/gedeelde-eerste-prijs-voor-bilinear-en-changing-perspectives/ 
Reglement + juryrapport met alle inzendingen 
https://www.youtube.com/watch?v=u1gLilezLKY, 14 oktober 2009 
https://www.youtube.com/watch?v=Hvvknac5-d8 18 maart 2010 

 
  

  

http://arch-lokaal.nl/gedeelde-eerste-prijs-voor-bilinear-en-changing-perspectives/
https://arch-lokaal.nl/gedeelde-eerste-prijs-voor-bilinear-en-changing-perspectives/
https://www.youtube.com/watch?v=u1gLilezLKY
https://www.youtube.com/watch?v=Hvvknac5-d8


80 

 

2008 Bouw natuurlijk je eigen vrijheid, ’t Vaneker Enschede 
 

  
 
www.dating-vaneker.nl 
 
 
 
 

  

Opdrachtgever Gemeente Enschede  

Partners Rabobank Enschede-Haaksbergen 

Opgave  Ontwerp hedendaagse beeld Twentse Hoeve als verkavelingsvorm + invulling één van de 
kavels van de hoeve + visie op samenwerkingsproces opdrachtgevers en architecten 

Doel Ontwerpend onderzoek, voorbeelden voor collectieven particuliere opdrachtgevers  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) gevolgd door meervoudige opdracht 

Uitschrijfdatum 11 oktober 2008  

Resultaat 26 mei 2009 

Doorlooptijd 5 maanden  

Deelnemers Architecten 

Inzendingen 1e ronde: 166 inzendingen 

1e ronde Ontwerpen 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: www.dating-vaneker.nl, F. Vermeesch, T. Mukai, R. Kuiken (Rijnboutt van der 
Vossen Rijnboutt), € 5.000 / 2e prijs: Boomerang, F. Vleugels (Florentijn Vleugels Architect) , 
€ 2.500, 2e prijs: VANEKERERVEN 90110, M. Raaphorst, N. Dobnik, A. Kiremitci (Amber 
Architectures), € 2.500 / 2e prijs Meander, O. Ebben (Studio Quint), € 2.500 / 2e prijs: 
Boerenloft, P. Sprangers, F. McComb (Stereo Architects), € 2.500 

Jury Peter den Oudsten, burgemeester Enschede (voorzitter), Jurjen van der Meer, architect en 
beoogd supervisor in ’t Vaneker, Hanneke Rinkel, architect en lid welstandscommissie 
Enschede, Niké van Keulen, landschapsarchitect, Heiko Reinders, Architektenbeirats der 
Stadt Osnabrück, Siegfried Thielen, Stadt Münster, Planungs-und Baukoordination, Boy 
Wendrich, architect op voordracht van bewoners van het gebied  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (secretaris, reglement, coördinatie), Lara Simons 

Participatie Tentoonstelling 

Vervolg Uitwerking tot uitvoerbaar plan door 3 geselecteerde partijen. 
2e prijs winnaar Vleugels realiseerde een villa in Vaneker met Denoldervleugels 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/openbare-ideeenprijsvraag-%e2%80%98bouw-natuurlijk-je-eigen-
vrijheid%e2%80%99/ 
Reglement + juryrapport 
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2008 Uitbreiding Hollandse Brug  
 

 
Boven: Caterpillar, midden: AAAA: onder Dubbel NL 
 
 
 

   

Opdrachtgever Minister van Verkeer en Waterstaat  

Partners Rijkswaterstaat 

Opgave  Ontwerp uitbreiding Hollandse Brug ihkv. kabinetsbesluit uitbreiding wegcapaciteit 
Schiphol-Amsterdam-Almere + verbreding A6  

Doel Realisatie  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) gevolgd door meervoudige opdracht 

Uitschrijfdatum 1 september 2008 

Resultaat 19 januari 2009 (1e ronde) 

Doorlooptijd 4,5 maanden (1e ronde) 

Deelnemers Interdisciplinaire teams met tenminste een architect 

Inzendingen 1e ronde: 72 inzendingen 

1e ronde Ontwerpen 

2e ronde MVO (via Ministerie VenW) 

Vergoedingen Nader overeen te komen voorwaarden MVO 2e ronde 

Winnaars 1e ronde: 3 partijen geselecteerd voor 2e ronde: AAAA: J.A.H. Achterbosch, Achterbosch 
Architectuur, Leeuwarden / Caterpillar, Hans van Heeswijk, Hans van Heeswijk architecten, 
Amsterdam / Dubbel NL: W.J.A. de Bruijn, Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de 
Bruijn, Rotterdam 
3 eervolle vermeldingen 

Jury Leo Wagemans, hoogleraar civiele techniek (voorzitter), Jan Brouwer, architect, Fred 
Delpeut, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Adri Duivesteijn, 
wethouder Almere, Berdie Olthof, Feddes Olthof Landschapsarchitecten bv, Marina de 
Vries, criticus beeldende kunst en architectuur, Frans van Vugt, wethouder Naarden 

Secretaris  Rijkswaterstaat: Jan Kolvoort, projectmanager Rijkswaterstaat (secretaris) 
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (coördinatie), Cilly Jansen (reglement), Maaike van 
Beusekom  

Participatie Tentoonstelling 

Vervolg Uitwerking tot uitvoerbaar plan door 3 geselecteerde partijen. Niet gerealiseerd 

Bouwbudget Investeringskosten geraamd op € 50 miljoen incl. staartkosten, overhead en btw. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-uitbreiding-hollandse-brug/ 
Reglement + juryrapport met inzendingen + artikel 
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2007 Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip, Rotterdam  
 

 
 
Boven: DCCXXXIX, onder, links: Open Voeg, rechts: RUBAII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Opdrachtgever Woningcorporatie Vestia Rotterdam Feijenoord  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp nieuwe toegangen op de koppen van woongebouw De Peperklip Rotterdam 

Doel Realisatie  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 20 februari 2007 

Resultaat 29 juni 2007 

Doorlooptijd 4 maanden 

Deelnemers Interieurarchitecten tot 40 jaar oud 

Inzendingen 1e ronde: 30 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 10.000 ex btw totaal prijzengeld  

Winnaars 1e prijs: DCCXXXIX, Ilse Bakker, € 5.000 en vervolgopdracht / 2e prijs: RUBAII, Ruud 
Kouwenberg en Bart Haazen,€ 3.000 / 3e prijs: Open Voeg, Sebastiaan Veldhuisen, Job 
Nieman en Raul Wallaart (qenep architectuur en productontwikkeling), € 2.000  

Jury Piet Vollaard, directeur ArchiNed (voorzitter, geen stemrecht), Carlos Weeber, 
oorspronkelijk ontwerper van de Peperklip, architect te Curaçao, Helena Casanova, 
architect Casanova Hernándes architecten, Ergün Erkoçu, artistiek directeur 
MEMAR.DUT©H architects, Jenny Schakelaar, bedrijfsdirecteur Vestia Rotterdam 
Feijenoord, Irene Prinsen, voorzitter Bewonerswerkgroep Peperklip 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (secretaris, reglement, coördinatie), Lisette Schoenmakers 

Participatie Buurtfeest met bewoners van de Peperklip, tentoonstelling, publicatie 

Vervolg Opgeleverd 2008 (ontwerp uitgewerkt door bureau waar Bakker werkte tijdens prijsvraag) 

Bouwbudget Onbekend 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/nieuwe-toegangen-voor-de-koppen-van-de-peperklip/ 
Reglement + publicatie Openbare Projectprijsvraag Nieuwe toegangen voor de koppen van 
de Peperklip, Vestia Rotterdam Feijenoord, 2008, incl. juryrapport en inzendingen 
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2006 Meervoudige Opdracht Pontsteiger, Amsterdam  
 

 
 

 
 
Waterpoort, opgeleverd 2018 
 
 
 
 
 

 
  

Opdrachtgever Combinatie De Principaal/De Key, BB De Dijk (Rabo Bouwfonds/Ymere) en Delta 
Forte/Rochdale  

Partners Betrokken partijen: VOF Pontsteiger, Stadsdeel Westerpark, Buurtbewoners, 
Welstandscommissie 

Opgave  Het ontwerp van één of meerdere markante gebouwen van hoge architectonische kwaliteit 
met minimaal 225 en maximaal 250 woningen met hoge woonkwaliteit en ca. 1.000 m2 
publieksvoorzieningen, inclusief parkeergelegenheid voor deze woningen en 
voorzieningen. De stedenbouwkundige context en de locatie van het gebied als entree van 
de stad spelen een belangrijke rol. Aandacht wordt gevraagd voor de aansluiting op de 
steiger en het water. Rekening moet worden gehouden met een aanmeerplek voor de 
pont. Een belangrijk onderdeel is het ontwerp van een efficiënte bouwmethodiek en 
constructie.  

Doel Realiseerbaar ontwerp met optimale prijs/kwaliteit verhouding, draagvlak van betrokken 
partijen voor het gekozen ontwerp, genereren van positieve publiciteit voor de 
(hernieuwde) aanpak en ambities van de Houthavens en keuze uit meerdere ontwerpen 
met verschillende ruimtelijke en architectonische oplossingen. 

Procedure Meervoudige opdracht cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997  

Uitschrijfdatum 23 oktober 2006 

Resultaat 27 april 2007  

Doorlooptijd 6 maanden 

Deelnemers Architecten, samenwerking met een constructieadviesbureau aanbevolen 

Inzendingen 1e ronde: 3 inzendingen 

1e ronde Ontwerp + maquette 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 40.000 ex btw per inzending  

Winnaars 1e: Waterpoort, Arons & Gelauff / 2e: Steigerhoofd, Meyer & Van Schooten; ongeldig 3e: 
Arquitectonics 

Jury Beoordelingscommissie: Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal (voorzitter, geen 
stemrecht), Sjoerd Soeters, architect en supervisor van de Houthaven, Michael van Gessel, 
landschapsarchitect en supervisor Zuidelijke IJ-Oevers, Co Stor, projectmanager 
Houthaven, stadsdeel Westerpark, Ronald Huikeshoven, namens de opdrachtgever; i.a.v. 
Fer Felder, directeur De Principaal 

Secretaris  De Principaal: Rienk Postuma, senior projectontwikkelaar (secretaris), Architectuur Lokaal: 
Cilly Jansen (reglement, begeleiding proces) 

Participatie Voorafgaand aan beoordeling: openbare presentatie van de ontwerpen door de architecten, 
openbare tentoonstelling, Bonte Zwaan, Houthaven, publicatie ontwerpen op (toenmalige) 
website www.pontsteiger.nl, via tentoonstelling en website konden bezoekers hun mening 
geven over beide ontwerpen; 322 reacties, men kon een enquêteformulier invullen; 336 
reacties; reacties geanalyseerd door Stadsdeel Westerpark. Voorkeur publiek: plan 
Waterpoort. Analyse en reacties voorafgaand aan beoordeling aan de commissie verstrekt. 

Vervolg Opdracht Arons & Gelaufff; opgeleverd 2018 

Bouwbudget  € 1.650 per m2 GBO, prijspeil augustus 2006 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/pontsteiger-amsterdam/ 
Reglement en juryrapport niet meer beschikbaar 
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2006 Ruimte voor kinderen 
 

 
 

Boven: De Speelkamer, onder: Publicatie; De Sjop,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang  

Partners Geen 

Opgave  Ontwerp voor een accommodatie voor 88 kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar met alle 
bijbehorende functies 

Doel Ontwerpend onderzoek m.b.t. vertaling van huidige inzichten over gebruik en exploitatie 
van accommodaties in kennis over (nieuwe) mogelijkheden om kindercentra te 
(ver)bouwen en in te richten 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 18 mei 2006 

Resultaat 6 oktober 2006 

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Architecten, geregistreerd in het NL Architectenregister 

Inzendingen 1e ronde: 34 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal prijzengeld  

Winnaars 1e prijs: geen / 2e prijs: Speelkamer, Johan de Wachter, Ana Ruiz, Joana Sancho Torres en 
Marieke van Hensbergen (Johan de Wachter Architecten), € 7.500 / 2e prijs: De Sjop, Don F. 
Monfils, Bas Talens, Jana Geschiere Vlasova en Elly Brand (WTS Architecten) en Karlijn 
Toebast (Karlijn Toebast) € 7.500  

Jury Umberto Barbieri, hoogleraar TU Delft (voorzitter), Charlotte ten Dijke, TANGRAM 
Architecten, Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang 
BOinK, Ine van Liempd, directeur AKTA adviesbureau voor ruimtegebruik, Marlies Rohmer, 
Marlies Rohmer Architecten, Leo Versteijlen, directeur Kristal, i.a.v. John Ringens, directeur 
Waarborgfonds Kinderopvang 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Janneke van der Poel  

Participatie Publicatie met alle inzendingen, tentoonstelling, kennisevenement ‘Ruimte voor kinderen’ 

Vervolg Geen 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/ruimte-voor-kinderen/ 
Reglement + pdf Publicatie Ruimte voor Kinderen, Waarborgfonds Kinderopvang, 2006, 
incl. inzendingen 
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2005 De Juiste Mix. Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen  
 

 
 
V.l.n.r.: Labor Arvum Conclusus, SCALE TO FIT, Maatwerk 

 

  
 
Tentoonstelling, presentatie publicatie Staatssecretaris EZ, Karien van Gennip bij Wethoudersmanifestatie BOOST!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Staatssecretaris van Economische Zaken  

Partners Rijksbouwmeester 

Opgave  Vernieuwende ideeën voor de architectuur van een bestaand bedrijventerrein, waarbij via 
het ontwerp en/of het beheer verbetering wordt gebracht in de architectonische kwaliteit 
van het terrein. De ideeën kunnen inhoudelijk een divers karakter hebben en bijvoorbeeld 
bestaan uit uiteenlopende combinaties van organisatievoorstellen en ontwerpstrategieën. 

Doel Ontwerpend onderzoek om lokale bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen 
d.m.v. nieuwe ideeën zicht te bieden op nieuwe mogelijkheden om de architectonische 
kwaliteit te verbeteren van bestaande bedrijventerreinen, die gelegen zijn binnen de 
bebouwde kom of worden gebruikt door bedrijven in milieucategorie 4, 5 of 6. Uiteindelijk 
zou dit moeten leiden tot verhoging van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde van deze terreinen. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 19 oktober 2005 

Resultaat 19 mei 2006 

Doorlooptijd 7 maanden 

Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, geregistreerd in het NL 
Architectenregister vóór 1 juli 2005; samenwerking met cultuurhistorici, 
projectontwikkelaars of anderen wordt aangeraden.  

Inzendingen 1e ronde: 47 inzendingen 

1e ronde Ontwerp in twee categorieën: (1) binnenstedelijke bedrijventerreinen, (2) 
bedrijventerreinen met bedrijven die overlast veroorzaken 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 50.000 totaal prijzengeld (subsidie, geen btw) 

Winnaars 1e categorie: 1e prijs: Labor Arvum Conclusus, Gereon Bargeman, IMOSS bureau voor 
stedenbouw i.s.m. Meedenken & Doen, € 25.000 / 2e prijs: SCALE TO FIT, Jeroen Lange, Bas 
van den Broeck, Maarten Innemee, Studio Schaeffer Architecten, € 15.000 / 3e prijs: 
Maatwerk, Almira van der Lee, Miranda Reitsma en Saline Verhoeven, € 10.000; 4 eervolle 
vermeldingen.  
2e categorie: geen winnaars (3 inzendingen waarvan 2 ongeldig) 

Jury Mels Crouwel, Rijksbouwmeester (voorzitter, stemrecht) 
Wies Sanders, stedenbouwkundige Urban Unlimited  
Marie Louise van Kleef, wethouder gemeente Utrecht  
Job Stuip, locatiedirecteur Akzo Nobel Hengelo  
Saskia van Bohemen, directeur TCN Property Projects 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt (secretaris, coördinatie), Cilly Jansen (reglement), 
Janneke van der Poel 

Participatie Tentoonstelling + publicatie gepresenteerd bij BOOST! Impuls voor publiek 
opdrachtgeverschap, vierjaarlijkse wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal, 
Passengers Terminal Amsterdam, 18 oktober 2006. Hiernaast werd een prijs uitgeloofd 
voor (publieke en private) opdrachtgevers die verbeteringen al in de praktijk hebben 
gebracht bij een bedrijventerrein in Nederland.  

Vervolg Voorbeeldboek bedrijventerreinen en -gebouwen van Provincie Utrecht ter inspiratie van  
dat gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en ontwerpers moet inspireren bij het 
ontwikkelen en ontwerpen van bedrijfshuisvesting, productie Architectuur Lokaal 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/verbeter-de-architectuur-van-bedrijventerreinen/ 
Brochure + reglement + juryrapport 
https://arch-lokaal.nl/de-juiste-mix/ 
Publicatie De juiste mix, Verbetering van bedrijventerreinen in de stad, Ministerie van EZ, 
2006 
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2003 Wonen op niveau Roombeek, Enschede  

 

 
 
Boven vlnr: ENR, ENSUITE, espresso; midden v.l.n.r. Domus, Nabuurhuis, Samen-Wonen, R4500, Vlinder,  
onder: 2-in-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Gemeente Enschede, Projectbureau Wederopbouw Roombeek  

Partners Geen 

Opgave  Het leveren van een ontwerp(idee) voor een kwalitatief hoogwaardig grondgebonden 
woonhuis op een vrije kavel uitvoerbaar in baksteen. De woning dient in aaneengesloten 
bebouwing met andere woningen te kunnen worden gerealiseerd 

Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap, het 
waarmaken stedenbouwkundige ambities, het zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten 
voor aaneengesloten woonhuizen, het bijdragen aan wederopbouw Roombeek na de 
vuurwerkramp, het bieden van kansen aan jonge ontwerpers en het bieden van ideeën en 
handvatten aan andere gemeenten 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 1 oktober 2003 

Resultaat 28 februari 2004 

Doorlooptijd 10,5 maanden 

Deelnemers Architecten tot 40 jaar uit NL en Vlaanderen 

Inzendingen 1e ronde: 167 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen Maximaal € 42.750 ex btw totaal prijzengeld voor max. 10 gelijke winnaars 

Winnaars 8 winnaars: ENR, Ester Stuyck, Turnhout, België, € 5.000 / ENSUITE, Jan Dittmar, 
Amsterdam € 4.275 / espresso, Roland van Bussel, Maastricht € 4.275 / Domus, Sylvie 
Smeets, Beek € 4.275 / Nabuurhuis, Samen-Wonen, Brian Scott en Thomas Alexander, Den 
Haag € 4.275 / R4500, Ralph Janssen, Sint Oedenrode € 4.275 / Vlinder, Ralf Pasel, 
Rotterdam € 4.275 / 2-in-1, Marc Prosman, Jasper Suasso de Lima de Prado en Jorrit 
Houert, Amsterdam, € 5.000.  
20 eervolle vermeldingen 

Jury Jan Mans, burgemeester gemeente Enschede (voorzitter, stemrecht); Pi de Bruijn, 
Architekten Cie, supervisor Roombeek; Ben Coelman, Nationale Reisopera, toekomstig 
bewoner Roombeek; Jurjen van der Meer, De Zwarte Hond (vm Karelse Van der Meer 
Architecten); Edwin Smits, projectleider Projectbureau Wederopbouw Roombeek; Peter 
Timmerman, stafmedewerker Studium Generale Universiteit Twente; Jeanine Wubbels, 
kunstenaar, terugkeerder Roombeek / Platform Wederopbouw  

Secretaris  Projectbureau Wederopbouw Roombeek, projectleider Lonnekerspoorlaan, Hans 
Laumanns (secretaris) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement), Indira van ’t Klooster (coördinatie), Janneke 
van der Poel, Saskia Voest  

Participatie Tentoonstelling februari 2004 in een tent naast het Informatiecentrum Roombeek i.s.m. 
Architectuurcentrum Twente + publicatie 

Vervolg Wanneer kavelkopers een winnend ontwerp willen laten uitwerken wordt de inzending als 
eerste ontwerp geacht te zijn gehonoreerd met het prijzengeld; wanneer de uitwerking 
een niet-winnend ontwerp wil uitwerken vergoedt de uitschrijver de ontwerper voor het 
eerste ontwerp alsnog € 4.275 ex btw. Er worden uiteindelijk 400 kavels verkocht aan 
‘zelfbouwers’. Alle woningen aan de Lonnekerspoorlaan vormen één geheel. 
Of ontwerpen uit de prijsvraag zijn uitgewerkt dan wel gerealiseerd is niet bekend. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/wonen-op-niveau/ 
Reglement + juryrapport 
Publicatie Ideeënboek Wonen op niveau, Projectbureau Wederopbouw, april 2004 
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2003 Kust in beweging  
 

 
 
(1) The Dutch Mountains, (2) Dynamisch pad, (3) The beach within reach, (4) Kustland E19A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (v.h. TRN) 

Partners Ministerie van VROM, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap 
Stimuleringsfonds voor Architectuur 

Opgave  De kust als toeristische en recreatieve bestemming nog aantrekkelijker en beter bereikbaar 
maken door het bieden van innovatieve en realistische oplossingen voor mobiliteit van en 
naar de Nederlandse Noordzeekust, voor alle groepen gebruikers. Mobiliteit moet, naast 
identiteit en herbergzaamheid, deel uitmaken van de kwaliteit van de kust. Inpassing van 
de voorgestelde oplossing in het landschap maakt deel uit van de opgave. Als oplossingen 
valt te denken aan concepten voor vervoerssystemen of transportmiddelen, aan 
transportconcepten of een transportservicenetwerk, aan parkeervoorzieningen of 
transfersystemen. 

Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling 
van de Nederlandse kust, die uiteen kunnen lopen van ontwerpen voor innovatieve 
transportmiddelen tot landschappelijke routes langs de kust. Jonge ontwerpers, eventueel 
in samenwerking met vrijetijdswetenschappers, kunnen bij het ontwikkelen van 
oplossingen grenzen van vakdisciplines overstijgen waardoor een meerwaarde kan 
ontstaan  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 5 januari 2003 

Resultaat 27 mei 2004 

Doorlooptijd 6,5 maanden 

Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunstenaars + studenten 
ontwerpopleidingen tot 35 jaar, evt. in teamverband met vrijetijdswetenschappers 

Inzendingen 1e ronde: 51 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal prijzengeld voor 3 gelijke winnaars; € 3.000 ex btw extra prijs van 
Nationaal Comité 2003 Europees Jaar van Mensen met een Handicap  

Winnaars The Dutch Mountains, Remko Remijnse, Rocco Reukema € 5.000 / Kustland E19A4, Marnix 
Vink, Helene van Dooremolen, Arjen de Groot, Stefan Pieterse, Marjan van Capelle, € 5.000 
/ The beach within reach, Nicole van der Waart, Jim van Wingerden, Nienke van de Lune,  
€ 5.000 / Extra prijs: Dynamisch pad Astrid Bennink, € 3.000. 
3 eervolle vermeldingen 

Jury Francine Houben, directeur Mecanoo Architecten Delft (voorzitter, geen stemrecht), Jan de 
Graaf, stedenbouwkundige Trans Atlantis Den Haag, Tracy Metz, architectuurcriticus NRC 
Handelsblad en auteur Pret!, Sam Schouten, lid managementteam Algemeen Ledenbelang 
ANWB, Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het Landschap, Jan Troost, Voorzitter Chronisch 
Zieken en Gehandicaptenraad  

Secretaris  Architectuur Lokaal: secretaris, reglement, coördinatie; Saskia Voest, Jacqueline Wippo 

Participatie Publicatie, tentoonstelling 27 mei 2004, Riche, Zandvoort 

Vervolg N.v.t. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/kust-in-beweging/ 
Reglement + juryrapport 
https://arch-lokaal.nl/bereikbaarheid-van-de-kust/ 
Publicatie Bereikbaarheid van de kust, NBTC 2004 
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2001 Droomhuizen  

 

  
 
Boven links: Wegdromen in de gestructureerde marge, rechts: 16 AD, onder: Huisje-boompje-beestje,  
een Nederlands droomhuis  
 
 
 
 

 
 

 

Opdrachtgever Kunstcommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort  

Partners Mede mogelijk gemaakt door: 
Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting 

Opgave  Het leveren van (ontwerp)ideeën voor een kwalitatief hoogwaardig, vrijstaand woonhuis 
op een vrije kavel; incl. de inrichting van het onbebouwde deel van de kavel  

Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. het leveren van een bijdrage 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; meer bekendheid geven aan de 
mogelijkheden die eigenbouw biedt voor eigenaar/bewoners, c.q. potentiële particuliere 
opdrachtgevers, en het creëren van ontwerpopdrachten voor jonge, talentvolle 
architecten. 

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 19 april 2001 

Resultaat 12 september 2001 

Doorlooptijd 5 maanden 

Deelnemers Architecten tot 36 jaar 

Inzendingen 1e ronde: 37 inzendingen 

1e ronde Ontwerp + kostenraming 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 4.538 ex btw totaal prijzengeld  
Vervolg: 3x maquette ad € 1.134 ex btw 

Winnaars 1e prijs: Huisje-boompje-beestje, een Nederlands droomhuis, Arjan Duin, Venlo € 2.269  
2e prijs: Wegdromen in de gestructureerde marge, Maarten Janssen, New York, € 1.361  
3e prijs: 16 AD, Ronald Janssen, Amsterdam, € 908 

Jury Carel Weeber, architect en hoogleraar TU Delft (voorzitter, stemrecht), Karen de Klerk, 
beleidsmedewerker Vereniging Eigen Huis , Daan Bakker, architect, auteur van ‘Het kant-
en-klaarhuis’, Harry Baaijen, plv. DG Rijksgebouwendienst, VROM, Willem van Leeuwen, 
directeur Aedes, Leo Kokhuis, directeur-generaal Volkshuisvesting ministerie VROMAstrid 
Sanson, Gideon Consult  

Secretaris  Architectuur Lokaal: Ton Idsinga (secretaris, reglement, coördinatie), Jolie Kalmijn 

Participatie Tentoonstelling + publicatie, voorafgaand aan bekendmaking resultaat 
Publieksstemming, 2800 reacties 

Vervolg 3 genomineerden: maquette t.b.v. tentoonstelling 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/droomhuizen/ 
Reglement + artikel  
https://arch-lokaal.nl/droomhuizen-2/ 
Publicatie Droomhuizen, V+K Publishing/ Kunstcommissie Nieuwspoort, 2001 
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2000 www.Snelweghuis.nl  

 

 
 
(1) AUTO REVERSE, (2) E30A2, (3) BERMTOERISME, (4) ?-TYP,(5) 183035, (6) A10 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat  

Partners Geen  

Opgave  Ontwerp woningbouw aan/op snelwegen 

Doel Ontwerpend onderzoek in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de 
Toekomst  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 14 september 2000 

Resultaat Juli 2001 

Doorlooptijd 10 maanden 

Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten + studenten uit deze 
vakgebieden, woonachtig in de Europese Unie 

Inzendingen 1e ronde: 82 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 65.000 ex btw totaal prijzengeld 

Winnaars 1e prijs: AUTO REVERSE, Mark Groen, Estelle Batist, Delft NL,€ 18.500 / 2e prijs: E30A2, Ana 
Belén Franco, Carlos Lapresta, Fernando Rodríguez, Berlijn D, € 12.000 / 2e prijs: 
BERMTOERISME, Van Dolderen Van der Prijt architecten, Amsterdam NL, € 12.000 / 3e 
prijs: ?-TYP, Rients Dijkstra MAXWAN, Rotterdam NL, € 7.500 / 3e prijs: 183035, Will 
Cousins, Matt Cousins, Gianluca Villa, Londen UK, Londen, UK € 7.500 / 3e prijs: A10, F. Op 
ten Berg, Amsterdam NL, € 7.500. 
3 eervolle vermeldingen en 3 nominaties  

Jury Jo Coenen, Rijksbouwmeester, voorzitter, Francine Houben, Mecanoo, Jan Brouwer, 
architect, Tracy Metz, architectuurcriticus, Dirk Sijmons, landschapsarchitect, Gar Hendriks, 
marktpartij, Luc Deleu, kunstenaar (België)  

Secretaris  Bouwdienst RWS, Gerard van Slooten, leider pilot Snelweghuis (secretaris) 
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement, coördinatie), Astrid Aarsen  
Organisatie m.m.v. Rijksgebouwendienst, Ministerie VROM, Herma de Wijn en S@M 
stedebouw architectuurmanagement, Marc Visser  

Participatie Bijzonder aan de prijsvraag was dat de informatievoorziening via het internet (‘de digitale 
snelweg’) verliep, wat in 2001 nog helemaal niet gewoon was. Hiervoor was gekozen 
vanwege het innovatieve karakter van de pilot 'snelweghuis' van het innovatieprogramma 
Wegen naar de Toekomst, waarvan ook innovatieve werkwijzen deel uitmaakten. 
Publicatie. 

Vervolg N.v.t. 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/het-snelweghuis/ 
Reglement 
https://arch-lokaal.nl/het-snelweghuis/ 
Publicatie Het Snelweghuis / The Motorway House. Living in the fast lane, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 2002  
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1999 Herinrichting Sociëteit Nieuwspoort Den Haag 
 

 
 
Links, boven en onder: Doorzicht; rechtsboven, Media-lounge, rechtsonder: In zicht 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort  

Partners Geen 

Opgave  Het leveren van (ontwerp)ideeën wat betreft vorm en functie, voor de herinrichting van de 
sociëteit Nieuwspoort, onderdeel van het gelijknamige Internationaal Perscentrum in Den 
Haag 

Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. mogelijkheden andere inrichting sociëteit Nieuwspoort  

Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 
(Traditionele prijsvraag) 

Uitschrijfdatum 9 december 1999 

Resultaat 30 mei 2000 

Doorlooptijd 5,5 maanden 

Deelnemers Interieurarchitecten tot 40 jaar 

Inzendingen 1e ronde: 33 inzendingen 

1e ronde Ontwerp 

2e ronde N.v.t. 

Vergoedingen € 4.500 ex btw totaal prijzengeld  
Vervolg: 4x maquette ad € 1.500 ex btw  

Winnaars 1e prijs: Doorzicht, Wim van Hornsveld / 2e prijs: Media-lounge, Marcel van der Veer 
m.m.v. Theo Kupers, Mars interieurarchitecten / 3e prijs: In zicht, Jaap Puister, Puister 
Deneke architecten, Haarlem. Verdeling prijzengeld over de winnaars onbekend. 
1 eervolle vermelding 

Jury Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer (voorzitter), Paul Nouwen, vm 
hoofddirecteur ANWB, adviseur bedrijfsleven, Wytze Patijn, Rijksbouwmeester, Maarten 
van Severen, interieurarchitect, Kees Spanjers, interieurarchitect, voorzitter BNI, Max van 
Weezel, journalist Vrij Nederland 

Secretaris  Architectuur Lokaal: Ton Idsinga (secretaris, reglement, coördinatie), Mieketrien Kemps 

Participatie Tentoonstelling, perscentrum Nieuwspoort Den Haag 

Vervolg 4 genomineerden: maquette t.b.v. tentoonstelling 

Bouwbudget N.v.t. 

Klachten Geen 

Documentatie https://arch-lokaal.nl/herinrichting-societeit-nieuwspoort/ 
Reglement + juryrapport 
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