
Den Helder 
Julianadorp

6 februari 2020
selectierapport



02

Op 9 december 2019 heeft de gemeente Den Helder de prijsvraag Julianadorp uitgeschreven. 
Met deze prijsvraag beoogt de gemeente om te komen tot een omgevingsplan met een 
programma dat concreet kan worden uitgewerkt.
De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed, kenmerk 247762 en bestaat uit een 
selectiefase en een ontwerpfase.

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.

VOORSELECTIE
Aanmeldingen
De gemeente nodigde multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan te melden 
voor deelname aan de ontwerpfase door aanmelding van een portfolio en motivatie. De 
sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd van 15 
naar 21 januari 2020. 
10 teams hebben zich aangemeld voor deelname aan de prijsvraag.

Toetsing
Het projectteam van de prijsvraag heeft de aanmeldingen getoetst aan de administratieve 
voorwaarden. Het projectteam constateerde dat alle aanmeldingen aan de voorwaarden 
hebben voldaan. De uitschrijver heeft, gehoord de jury, alle aanmeldingen toegelaten tot de 
voorselectie.

Selectie
De aanmeldingen zijn geselecteerd door een jury bestaande uit:
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Michel Jansen, initiatief ONS (belangenverenigingen en bewoners)
Wiebrand Top, ’s Heeren Loo (Noorderhaven, zorgsector)
Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
Joyce Prins, gebiedsmanager gemeente Den Helder
Secretaris van de selectie was Lena Knappers, projectteam CRa (zonder stemrecht)

De aanmeldingen zijn geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria: 
 ⌂ de affiniteit met de opgave, 
 ⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak,
 ⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave,
 ⌂ de relevantie van de expertise.

De volgorde van deze criteria is willekeurig. 

SELECTIEBESLUIT
Op 3 februari 2020 heeft de jury in Overlegruimte 4R-1 in Den Helder unaniem drie teams 
geselecteerd.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182443
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RIJNBOUTT

Een korte en krachtige aanmelding van een ambitieus en analytisch team dat vertrouwen 
wekt. Het team bevat expertise op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, 
planeconomie en bewonersparticipatie, en overziet het hele spectrum van de opgave. Het 
plan van aanpak is helder en getuigt van een interessante visie op de opgave, met aandacht 
voor verschillende tijdshorizonten.

Richard Koek
Roel Wolters
Ellen Mettes
Caro Niestijl

Rijnboutt
Smartland
Planmaat
Servicewise

Eva Stache
Albert Groothuizen
Jouke van de Werf
Els Bakker
Mark Koning

Olv Klijn
Max Augustijn
Eric Frijters
Sunna Pfeiffer
Patrick Verhoeven

TEAM DE GROENE BARK
Groothuizen advies
Bureau op het Plein
Bureau op het Plein
Koning Architect BNA

FABRICations
FABRICations
FABRICations
Mandaworks
Mandaworks

DE GROENE BARK

Een interessant team dat uitgaat van de bestaande situatie. Daarop wordt voortgeborduurd 
door te bezien hoe de gefragmenteerde delen van Julianadorp beter verbonden kunnen 
worden. De aanmelding is analytisch sterk, benoemt verschillende schaalniveaus 
en richt zich vooral op het sociaal-culturele aspect. De jury is benieuwd hoe het plan 
van aanpak concreet vorm zal krijgen en vraagt daarbij bijzondere aandacht voor 
landschapsarchitectuur. 

FABRICATIONS 

Dit team toont veel ambitie. Er is veel vertrouwen in de samenstelling van het team en de 
sterke ontwerpexpertise. De referenties zijn relevant. De ervaring met het ontwerpen in het 
kustgebied brengt, evenals de internationale ervaring, interessante inhoudelijke kennis met 
zich mee. Het thema van gezonde verstedelijking in relatie tot mens, dier en plant spreekt de 
jury aan. De werkwijze en visie worden goed toegelicht; het plan van aanpak biedt een goede 
basis voor uitwerking. 

De geselecteerde teams zijn op 6 februari 2020 uitgenodigd voor deelname aan de tweede 
fase van de prijsvraag, de ontwerpfase. De overige teams zijn met een beknopte toelichting 
op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet worden uitgenodigd voor de tweede fase van de 
prijsvraag.

SELECTIERAPPORT
Dit rapport bevat een overzicht van de teams, die zich hebben aangemeld voor deze locatie. 
Het rapport wordt als bijlage opgenomen in het juryrapport dat bij de afsluiting van de 
prijsvraag wordt gepubliceerd.

001
Robbert Jongerius 
Gijs Rijnbeek 
Akke Bink 
Bram van den Heuvel 
Gerben Strikwerda 

LAND atelier 
LAND atelier
LAND atelier
Strikwerda van den Heuvel architecten
Strikwerda van den Heuvel architecten

Aanmeldingen
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Superuse Studios
Superuse Studios
Metabolic
Metabolic
ff-arch

STAcHE ARCHITECT
Groothuizen advies
Bureau op het Plein
Bureau op het Plein
Koning Architect BNA

KOKON architectuur en stedenbouw
KOKON architectuur en stedenbouw
KOKON architectuur en stedenbouw
Stichting Tussentuin
Stichting Tussentuin, Rain(a)way
Rodenburg Wateradvies

Buro De Haan
Buro De Haan
Buro De Haan
Buro De Haan
TNO
TNO

ndfk design and consulting
independent

FABRICations
FABRICations
FABRICations
Mandaworks
Mandaworks

studio VVKH
Blaauwberg
Deltavormgroep
Mobius consult
studio VVKH

004
Jos de Krieger
Floris Schiferli
Gerard Roemers
Nico Schouten
Frank Feder

005
Eva Stache
Albert Groothuizen
Jouke van de Werf
Els Bakker
Mark Koning

008
Henk Middelkoop
R. Jense
T. Pegman
T. Lina
F. Dekker
A. Rodenburg

009
Gert-Jan van der Veen
Folkert Bijlsma
Herbert Born
Arjan de Haan
Huub Keizers
Peter Kuindersma

010
Niek Kramer
Dina Braendstrup

006
Max Augustijn
Eric Frijters
Olv Klijn
Sunna Pfeiffer
Patrick Verhoeven

007
Krijn Tabbers
Rob Manders
Jelle Bennema
Peter Erdtsieck
Ronald Knappers

Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit
Wageningen Universiteit

003
Paul Roncken
Joppe van Ramshorst
David Vloemans
Daan Kroon
Sara Almeloo

Ian Witte
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Richard Koek
Roel Wolters
Ellen Mettes
Caro Niestijl

Rijnboutt
Smartland
Planmaat
Servicewise
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https://panoramalokaal.nl/julianadorp

https://panoramalokaal.nl/julianadorp

