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Op zoek naar een vernieuwende combinatie van poëzie, 
techniek en schoonheid.

Negen topkerken hebben zich verenigd in deze oproep om 
tot sublieme vormen van verduurzaming te komen. Deze 
kerkgebouwen vertegenwoordigen ieder een uitzonderlijke en 
sublieme architectonische kwaliteit. Ze tonen wat er mogelijk 
is als een gemeenschap het beste wat ze in zich heeft, verenigt 
en naar boven haalt. Deze oproep heeft – nu in het licht van de 
verduurzamingsopgave – hetzelfde doel: het beste wat we als 
gemeenschap te bieden hebben, naar boven halen.

De iconische kerkgebouwen blijken een al even bijzondere 
energierekening te hebben. Dit is niet alleen een zware 
financiële last waar een technische oplossing voor gevonden 
moet worden. Het is ook een uitdagende opgave om 
vanuit de uitzonderlijke schoonheid die deze gebouwen 
vertegenwoordigen, te onderzoeken of het mogelijk is om 
tot een uitzonderlijke vorm van verduurzaming te komen. 
De kerk als voorbeeld stellend. Een ontwikkeling van kennis 
en inzichten die veelbetekenend kan zijn voor de hele 
maatschappij die op dit moment een weg zoekt in de noodzaak 
om alle aspecten van onze manier van leven te verduurzamen. 
Hoe kunnen we onze levens zo inrichten dat we geen spoor 
van verwoesting achterlaten?

Het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman eindigt 
met de zinsnede “The new dawn blooms as we free it | For there is 
always light | If only we’re brave enough to see it | If only we’re brave 
enough to be it”. In dat licht gezien is ook de verduurzaming 
een opgave die vraagt om een combinatie van moed en 
empathie. De noodzaak om te verduurzamen wordt door de 
kerken zelf, als onderdeel van onze samenleving, gevoeld en 
begrepen. Het leidend inzicht dat een kerkgebouw staat voor 
geestelijk leven in de breedste zin van het woord. Een besef 
ook dat ook hier de liefde en kwaliteit waarmee die plek is 
vormgegeven een voorbeeld biedt. Vanuit dit gedachtegoed 
dient zich een richting voor de verduurzaming aan: het is 
niet het kerkgebouw dat verwarmd moet worden – die grote 
monumentale gebouwen in hun geheel verwarmen of isoleren 
is niet altijd nodig of zinnig – het zijn toch vooral de mensen 
zelf die verwarmd moeten worden. Vanuit dit inzicht – met 
gelijktijdig een technische en religieuze lading – kan op een 
heel andere manier naar andere en meer lokale manieren van 
verwarmen gekeken worden, wat als we bijvoorbeeld niet het 
gebouw maar het meubilair verwarmen, of een deel van het 
gebouw beschutten? 

Op een soortgelijke manier is de verduurzamingsopgave 
in deze oproep gevat in drie thema’s: nadenken over het 
gebruik en comfort van de binnenruimte, energiekoppelingen 
die met de omgeving mogelijk zijn en de verbinding met de 
maatschappij als een sociale vorm van verduurzaming.

Op zoek naar een vernieuwende manier van denken; 
ontwerpen gericht op de verduurzamingsopgave waar gedacht 
vanuit grote idealen gekomen moet worden tot pragmatische 
en haalbare oplossingen. Die zullen uiteraard gericht zijn op de 
specifieke kenmerken en mogelijkheden van de desbetreffende 
kerk die onderzocht wordt, maar het is nadrukkelijk de 
bedoeling om tot inzichten te komen die ook voor honderden 
andere kerken in Nederland en daarbuiten kunnen gelden.  

Het zal om een combinatie van techniek, poëzie en schoonheid 
gaan om deze kerkgebouwen aan te passen aan veranderende 
gebruikswensen. De ontwerpen kunnen dienen als motor voor 
breed toepasbare en innovatieve vormen van verduurzaming. 
In de prijsvraag Sublieme schoonheid | Sublieme 
duurzaamheid worden ontwerpteams gevraagd om deze 
combinatie op te zoeken. Teams die door hun samenstelling 
laten zien dat zij beschikken over design-, kunst- of interieur 
ontwerpvaardigheid, duurzaamheidsexpertise en kennis van 
de culturele aspecten van deze monumenten. 

Met deze oproep plaatsen we de kerk ook op het gebied 
van de verduurzamingsvraag midden in de samenleving, 
onderdeel van het debat dat iedereen nu bezighoudt. De 
kerk als innovatief en voorbeeld stellend, het beste wat we 
als maatschappij te bieden hebben verenigen en naar boven 
halen. Techniek en creativiteit in zettend om vanuit de sublieme 
schoonheid die deze kerkgebouwen vertegenwoordigen te 
komen tot sublieme duurzaamheid.

Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed en Floris Alkemade, Rijksbouwmeester.

Voorwoord
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Colofon

Dit reglement is opgesteld door het Atelier Rijksbouwmeester 
in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en Architectuur Lokaal.
©11 maart 2021
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Kathedrale basiliek Sint Bavo, Haarlem

Der Aa-kerk, Groningen
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1  Vooraf

1.1  Inleiding

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de hele 
maatschappij: verduurzaming. Dit zou de kerken niet alleen 
meer comfort bieden in hun gebruik, het bespaart ook geld 
op de energierekening waardoor de instandhouding van het 
gebouw beter verzekerd is. Daarnaast draagt verduurzaming bij 
aan de maatschappelijke doelstelling om zuiniger om te gaan 
met energie. Monumentale kerken kunnen echter voor een deel 
niet uit de voeten met reguliere duurzaamheidstoepassingen. 
Zij vragen om innovatieve energieoplossingen mét 
ontwerpkwaliteit. Om een vernieuwende combinatie van 
poëzie, techniek en schoonheid. 

Er zijn negen iconische stadskerken die de uitdaging aan willen 
gaan. Van deze stadskerken zijn er zes zowel in religieus als in 
zakelijk gebruik, terwijl drie van de negen vooral in religieus 
gebruik zijn. De kerken zijn zowel in particulier eigendom als in 
eigendom van de kerk. 

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan 
rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Het draagvlak 
voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is 
er, ongeacht of men zelf ter kerke gaat of niet en geldt voor 
zowel jong als oud. Door een teruglopend kerkbezoek staat 
het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het 
voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de 
gebouwen te bekostigen en ook het aantal vrijwilligers neemt 
af. Tegelijkertijd zijn veel kerken op zoek naar aanvullende 
(neven)inkomsten. Voor kloosters geldt dat het aantal actieve 
religieuzen drastisch afneemt. Gevolg is dat voor een grote 
groep monumentale kerken en kloosters aanvullend gebruik 
noodzakelijk is dan wel dat ze voor de eredienst gesloten 
worden, worden herbestemd en er soms zelfs sloop dreigt.

Het inmiddels demissionaire kabinet zet actief in op de 
toekomst van het religieus erfgoed. Op 10 november 2018 
is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend namens 
overheden, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- 
en burgerorganisaties. Het doel van deze overeenkomst is 
vertaald in een Programma Toekomst Religieus Erfgoed met 
als ambitie een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen 
voor kerkgebouwen. Om dat te bereiken wordt ál het religieus 
erfgoed in samenhang gezien: kerkgebouwen, synagogen, 
tempels en moskeeën, oud en jong, monumentaal en niet-
monumentaal.
Bron: https://www.toekomstreligieuserfgoed.
nl/nationale-kerkenaanpak

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert twee 
programma’s uit die elkaar raken bij de verduurzamingsopgave 
van kerken: het Programma Toekomst Religieus Erfgoed, 
waarin specifiek aandacht is voor duurzaamheid bij religieus 
erfgoed, en het Programma erfgoed en duurzaamheid, waartoe 
het project creatief laboratorium verduurzaming erfgoed 

behoort. In dit project wordt de multidisciplinaire samenkomst 
van expertises (duurzaamheid, erfgoed en creatieve industrie) 
verkend bij de verduurzaming van monumenten en de 
omgeving. In aanvulling op deze programma’s trekt de RCE 
op met de Rijksbouwmeester en het Grote Kerken Overleg 
om maatschappelijke meerwaarde en duurzaamheid voor 
erfgoed aan de hand van ontwerpkracht extra onder de 
aandacht te brengen. Samen met de eigenaren van de negen 
grote stadskerken zoeken zij naar ontwerpvoorstellen die 
bijdragen aan de verduurzaming van deze kerken. Daarom 
schrijven de Rijksbouwmeester en de RCE een openbare 
prijsvraag uit onder teams die zowel de ontwerpdiscipline als 
duurzaamheid- en erfgoedexpertise in zich verenigen. 

1.2 Doelstellingen

De RCE en de Rijksbouwmeester beogen met de prijsvraag bij 
te dragen aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief 
op het gebied van duurzaamheid voor het Nederlands religieus 
erfgoed. Andere doelen zijn het entameren van het debat over 
het vraagstuk van verduurzaming in relatie tot erfgoed en het 
genereren van verrassende coalities tussen ontwerpers en 
technici om tot innovatieve ideeën te komen.

Hoe?
De RCE, de Rijksbouwmeester en het Grote Kerken 
Overleg zetten ontwerpkracht in om tot innovatieve 
energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit te komen, 
bijdragend aan de maatschappelijke meerwaarde en 
duurzaamheid van het Nederlands religieus erfgoed en passend 
bij het gebruik en de culturele waarde van de gebouwen. Zij 
schrijven een openbare prijsvraag uit onder teams die zowel 
de ontwerpdiscipline als duurzaamheids- en erfgoedexpertise 
in zich verenigen. Deze multidisciplinaire samenkomst van 
expertises (duurzaamheid, erfgoed en creatieve industrie) bij 
de verduurzaming van monumenten en hun omgeving leidt tot 
nieuwe ontwerpconcepten die niet alleen een combinatie van 
poëzie, techniek en schoonheid in zich dragen, maar tevens 
realistisch, herhaalbaar en opschaalbaar zijn zodat ook andere 
kerken baat kunnen hebben bij de gevonden oplossingen. 

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/
 https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nationale-kerkenaanpak
 https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nationale-kerkenaanpak
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid


Stevenskerk, Nijmegen 
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1.3 Procedure  

De prijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam: Sublieme 
schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het 
verduurzamen van iconische stadskerken. 
De procedure betreft een openbare prijsvraag met voorselectie. 

Voorselectie
Voor de voorselectie kunnen geïnteresseerde professionals uit 
de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de erfgoedexpertise 
zich in teamverband aanmelden door inzending van een 
korte motivatie voor hun aanmelding en een portfolio dat 
bestaat uit bedrijfsmatige gegevens en referentieprojecten.  

Bij aanmelding kunnen de teams, vooruitlopend op eventuele 
uitnodiging voor de prijsvraag, gevraagd wordt een voorkeur 
uit te spreken (top 3) voor de drie door uitschrijver vastgestelde 
ontwerpthema’s.

De jury selecteert maximaal negen teams (per thema maximaal 
drie teams) die worden uitgenodigd voor deelname aan de 
prijsvraag. Hierbij zal geprobeerd worden zoveel mogelijk 
rekening te houden met de voorkeuren van de teams. 

Prijsvraag
De negen geselecteerde teams worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan de prijsvraag, die bestaat uit twee fasen.

In de eerste fase (visiefase) wordt per ontwerpthema aan drie 
teams gevraagd om een visie op de opgave te formuleren (zie 
art. 3.1). Elk van de negen teams die een visie heeft ingediend 
ontvangt hiervoor een tegemoetkoming in de kosten van  
€ 2.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits 
een geldige inzending is gedaan. De visies worden individueel 
gepresenteerd aan de jury, waarna de jury per ontwerpthema 
één team selecteert.

In de tweede fase (ontwerpfase) worden de drie geselecteerde 
teams uitgenodigd om hun visie per kerk uit te werken tot 
een ontwerp. Elk van de drie teams die een ontwerp heeft 
ingediend ontvangt hiervoor een vergoeding van € 35.000,00 
exclusief de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een 
geldige inzending is gedaan. 

De prijsvraag wordt afgerond met een openbare bijeenkomst 
waarbij de deelnemers hun ontwerp presenteren aan de jury, 
in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de deelnemende 
kerken en publiek. 

Naar aanleiding van de presentaties zal de jury aanbevelingen 
formuleren met als doel de kansen voor uitwerking in het 
vervolg te versterken. Daarbij zal de jury stilstaan bij de vraag 
hoe de ontwerpen kunnen bijdragen aan vraagstukken van 
andere deelnemende kerken en het duurzaamheidsvraagstuk 
van monumentale gebouwen in het algemeen. 

1.4 Leeswijzer

Dit reglement beschrijft het verloop van de gehele procedure. 
Het reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS light 
Prijsvragen. Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle 
partijen: de uitschrijver, de deelnemers en de beoordelaars. De 
bijlagen maken deel uit van dit reglement en hebben dezelfde 
binding. Aan de teams die worden uitgenodigd voor deelname 
aan de prijsvraag kan aanvullende informatie worden verstrekt. 

De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed.

Hoofdstuk 2 bevat informatie over de uitschrijver van deze 
prijsvraag en contactgegevens.
Hoofdstuk 3 licht de opgave toe.
Hoofdstuk 4 beschrijft de voorwaarden voor deelname, 
het doen van een aanmelding en het indienen van een 
inzendingen.
Hoofdstuk 5 bevat informatie over de selectie van de 
aanmeldingen en de beoordeling van de inzendingen. 
Hoofdstuk 6 bevat de administratieve bepalingen.

https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/


10  |  Reglement prijsvraag Sublieme schoonheid | Sublieme duurzaamheid

Sint-Janskathedraal, 's Hertogenbosch 

Oude Kerk, Amsterdam
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2.1  Uitschrijver van de prijsvraag 

De prijsvraag wordt uitgeschreven door de Rijksbouwmeester 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Atelier 
Rijksbouwmeester treedt hierbij op als administratief 
uitschrijver.

Atelier Rijksbouwmeester
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
www.rijksbouwmeester.nl

2.2  Partners

Oude Kerk Amsterdam
Der Aa-kerk Groningen 
Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem
Sint-Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch
Pieterskerk Leiden
Stevenskerk Nijmegen
Grote Kerk Naarden
Domkerk Utrecht
Grote Kerk Zwolle 

Dit initiatief wordt ondersteund door het Grote Kerken 
Overleg.

2.3   Contactgegevens 

De uitvoering van de prijsvraag wordt namens de uitschrijver 
georganiseerd door Architectuur Lokaal. Informatie kan 
uitsluitend worden ingewonnen via bram.talman@arch-
lokaal.nl, tel. 020 530 40 00. 

2.4  Indienen aanmeldingen en inzendingen

De prijsvraag verloopt geheel digitaal via de webpagina van de 
prijsvraag:  www.arch-lokaal.nl/prijsvraag-stadskerken .
De aanmeldingen worden digitaal ingediend via deze 
webpagina. De inzendingen voor de prijsvraag worden per 
email ingediend via bram.talman@arch-lokaal.nl.

2  Uitschrijver

http://www.rijksbouwmeester.nl
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/kompas/
https://www.akerk.nl/home
https://www.bavo.nl/
https://www.sint-jan.nl/
https://www.pieterskerk.com/nl/
https://www.stevenskerk.nl/
https://grotekerknaarden.nl/
https://www.domkerk.nl//
https://www.academiehuis.nl/
mailto:Bram.Talman%40arch-lokaal.nl?subject=Prijsvraag%20Sublieme%20schoonheid%20%7C%20Sublieme%20duurzaamheid
mailto:Bram.Talman%40arch-lokaal.nl?subject=Prijsvraag%20Sublieme%20schoonheid%20%7C%20Sublieme%20duurzaamheid
http://www.arch-lokaal.nl/prijsvraag-stadskerken 
mailto:bram.talman%40arch-lokaal.nl?subject=prijsvraag%20Sublieme%20schoonheid%20%7C%20Sublieme%20duurzaamheid
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3.1  Kern van de opgave

Gevraagd wordt om inspirerende, innovatieve en passende 
ontwerpvoorstellen die bijdragen aan een substantiële 
verduurzaming van grote stadskerken. De voorstellen getuigen 
van hoogwaardige kwaliteit en zijn in esthetisch opzicht 
geslaagd te noemen.  De voorstellen sluiten aan bij de wensen 
van de kerkeigenaren, het gebruik, de monumentale waarden 
en de kwaliteit van dit bijzonder type gebouwen, zonder dat de 
voorstellen maatwerk oplossingen hoeven te bieden voor een 
specifiek kerkgebouw. Gestreefd wordt om de ‘haute couture’ 
oplossingen die bedacht worden realistisch, herhaalbaar en/
of opschaalbaar te laten zijn, zodat ze vertaald kunnen worden 
naar een ‘prêt-à-porter’ aanpak/productontwikkeling voor 
andere kerkgebouwen c.q. andere monumentale gebouwen. 

De voorstellen reageren op één van de drie ontwerpthema’s 
en worden per kerk op basis van ontwerpvragen uitgewerkt. 

Per kerk is een anamnese gemaakt, zie bijlagen 1 tot en met 9. 
Hiernaast is met alle kerkbesturen gesproken om de wensen 
ten aanzien van het toekomstig gebruik en verduurzaming te 
inventariseren. 

De drie ontwerpthema’s
Op basis van de gesprekken met de kerken zijn drie 
ontwerpthema’s benoemd. Aan elk thema zijn drie kerken 
gekoppeld. 

1.  Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort
De hamvraag voor veel kerken is hoe een verhoogd gebruik 
als kerk te realiseren valt in combinatie met het verlagen van 
de (energie)kosten. Wat vraagt die combinatie? Veel kerken 
moeten dagenlang opwarmen voorafgaand aan het gebruik. 
Kan dat anders? Bijvoorbeeld toegespitst op het soort 
gebruik?  In de koude periode worden kerken veel minder 
gebruikt en sommige zijn zelfs gesloten. Zijn er energetische/
comfortabele winterarrangementen te ontwerpen die het 
gebruik gedurende de koude maanden meer mogelijk maken 
en de exploitatie verhogen? Is een uitwisseling van koude en 
warmtebehoefte binnen het gebouw mogelijk (bijvoorbeeld 
kou uit crypten, voor koeling van verhuurde ruimtes die te 
warm worden, of voor compleet andere functie)? Hoe zijn de 
isolerende eigenschappen van een kerk te verbeteren? Hoe 
daarbij om te gaan met typische kerkonderdelen als gewelven, 
glas-in-loodvensters, orgels en zerkenvloeren.

Specifieke ontwerpvraag in aansluiting op de opgave:
Kom tot ontwerpvoorstellen voor het verhogen van gebruik 
en verbeteren van comfort in relatie tot het energieverbruik 
en tegen de achtergrond van de culturele waarde van de 
kerken.
 
 

De volgende kerken hebben specifieke ontwerpvragen die 
hierop aansluiten:
• Grote Kerk Zwolle 
• Pieterskerk Leiden
• Stevenskerk Nijmegen

2. Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking en - uitwisseling 
Hoe kunnen kerken zelf een energiebron worden of participeren 
in een groter stedelijk netwerk van verduurzaming? Kerken 
hebben bijvoorbeeld grote daken waar veel hemelwater 
van afkomt. Kan dat water worden hergebruikt? Wat zijn 
de concrete mogelijkheden gelet op de wateropgave? Kan 
het regenwater worden opgevangen voor infiltratie in de 
bodem (tegengaan verdroging), voor grijswatergebruik, voor 
besproeiing etc. Een aantal kerken staat dicht bij water (rivier, 
gracht): ligt hier een interessante verbindingsmogelijkheid? 
Een andere vraag is wat de mogelijkheden zijn voor kerken om 
zelf energie op te wekken?  Hoe kan een kerk zich bijvoorbeeld 
verbinden met andere gebouwen in de omgeving om te 
voorzien in een uitwisseling van koude- en warmtebehoefte. 
Wat is de energievraag en -aanbod in de omgeving? Wat 
zijn grootverbruikers in de directe omgeving? En zijn er 
mogelijkheden om hiermee een koppeling te maken?

Specifieke ontwerpvraag in aansluiting op de opgave: 
Kom tot ontwerpvoorstellen die ingaan op het lokaal 
opwekken van energie en/of het uitwisselen van energie 
c.q. het opvangen van water ten behoeve van de directe 
omgeving, passend bij de culturele waarde van de kerken. 

De volgende kerken hebben specifieke ontwerpvragen die 
hierop aansluiten:
• Der Aa-kerk Groningen
• Grote Kerk Naarden
• Oude Kerk Amsterdam

3.  Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding
De kerken bevinden zich in hartje stad en willen zich meer 
en actief openstellen voor die stad. Tegelijkertijd maken de 
kerken al eeuwen deel uit van de stad en leveren daaraan een 
bijdrage die ook als duurzaam en continue is te classificeren. 
Hoe zorgen we ervoor dat deze kerken in de toekomst ook 
onderdeel van de stad blijven. Wat vergt dat? In ruimtelijke 
zin: hoe kan men zich meer zichtbaar openstellen? Of zijn 
er mogelijkheden te scheppen op sociaal-maatschappelijk 
vlak? Met andere woorden, hoe kan de toegang letterlijk 
laagdrempelig worden? Hoe kan ook de directe omgeving 
rondom een kerk daarin mee doen en tegelijkertijd bijdragen 
aan de vergroening en leefbaarheid van stad en kerk.

3   Opgave
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Specifieke ontwerpvraag in aansluiting op de opgave:
Kom tot ontwerpvoorstellen voor het verbeteren van de 
manifestatie van de kerk als vanzelfsprekend, toegankelijk 
en laagdrempelig onderdeel van het stedelijk weefsel.

De volgende kerken hebben specifieke ontwerpvragen die 
hierop aansluiten:
• Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem 
• Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch 
• Domkerk Utrecht
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Grote Kerk, Zwolle 

Domkerk , Utrecht



Oude Kerk, Amsterdam



Pieterskerk, Leiden 
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4.1  Voorwaarden voor deelname

1. Deelname aan deze prijsvraag staat open  voor multi- 
 disciplinaire teams, waarin tenminste vertegen- 
 woordigd zijn: professionals met expertise op  
 het gebied van ruimtelijk ontwerp (bijvoorbeeld  
 industrieel ontwerper, architect, kunstenaar,  
 designer), erfgoed en duurzaamheid. Deze partijen  
 maken, in ongewijzigde teamsamenstelling, gedurende  
 de gehele procedure deel uit van het team.
2. Het staat deelnemende teams vrij om samenwerking te  
 zoeken met andere professionals wanneer zij denken  
 dat dit de kwaliteit van de inzending ten goede komt. 
3. Het team wijst een hoofdverantwoordelijke inzender  
 aan. Deze persoon is contactpersoon van de uitschrijver  
 gedurende de gehele prijsvraag.
4. Zowel de hoofdverantwoordelijke inzender als andere  
 betrokken professionals mogen individueel bij  
 maximaal één inzending betrokken zijn. 
5. Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk na  
 aanmelding. 
6. De presentatie van de visie in de eerste fase van de  
 prijsvraag en het ontwerp in de tweede fase van de  
 prijsvraag wordt gedaan in aanwezigheid van het (kern) 
 team, bestaande uit de drie professionals met expertise  
 op het gebied van ontwerp, erfgoed en duurzaamheid. 

Prikbord 
De uitschrijver biedt de mogelijkheid aan geïnteresseerden 
in deelname om teams samen te stellen via het prikbord op 
de webpagina van de prijsvraag. De uitschrijver speelt geen 
actieve rol bij de totstandkoming van teams en draagt hierbij 
geen verantwoordelijkheid.

4.2 Voorkennis, belangenverstrengeling en  
contact

De leden van de jury, evenals hun bureaus of bedrijven, zijn 
uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor iedereen die 
betrokken is geweest bij de voorbereiding en/of organisatie 
van de prijsvraag. Het gaat erom dat alle deelnemers 
in principe dezelfde kansen hebben in de prijsvraag. De 
onafhankelijkheid van de jury mag niet in het geding komen 
en het gelijkheidsbeginsel moet altijd worden gerespecteerd. 
Wie twijfelt over deelname wordt opgeroepen vragen hierover 
te stellen vóór de sluiting van de vragenronde (zie art. 6).  

Het is deelnemers niet toegestaan om, met betrekking tot 
deze competitie, contact te zoeken met de uitschrijvers en 
haar adviseurs, noch met de betrokken kerken. Ieder contact 
of poging tot contact anders dan met de contactpersoon (zie 
art. 1.3) kan tot uitsluiting leiden. 
 
 

4.3  Voorwaarden voor het doen van een  
aanmelding 

Wie wil deelnemen aan de prijsvraag kan daartoe in 
teamverband een aanmelding doen. De aanmelding bestaat 
uit:

1.  Portfolio 
Het portfolio biedt goed inzicht in het team en de 
deskundigheid en creativiteit van de inzenders. Het portfolio 
is in de Nederlandse taal en bevat:
• een toelichting op de samenstelling van het team, 
• een toelichting op de deskundigheid van de teamleden;
• referentieprojecten op het gebied van erfgoed, ontwerp 

en duurzaamheid, waarbij de relevantie voor deze opgave 
per referentie wordt toegelicht. Projecten die in een 
samenwerkingsvorm zijn uitgevoerd zijn aanvaardbaar 
mits wordt toegelicht wat de relevante inbreng van 
de betrokkenen is geweest voor deze opdracht. Ook 
referenties van onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken 
en niet gerealiseerde plannen zijn toegestaan. 

Het portfolio wordt digitaal ingediend in pdf-formaat (max. 
50mb), in maximaal 3 pagina’s op A3 formaat. 

2.  Motivatie                                                    . 
De motivatie dient inzicht te geven in de belangrijkste redenen 
om aan de prijsvraag te willen deelnemen en dient daarnaast 
een duidelijk beeld te geven van de affiniteit van het team met 
de opgave. Dit document bevat, vooruitlopend op eventuele 
toelating tot de prijsvraag, een opgave van de voorkeur voor 
de drie door de uitschrijver vastgestelde ontwerpthema’s. 
Deze ‘top 3’ wordt gemotiveerd toegelicht.
 
De motivatie wordt digitaal ingediend in pdf-formaat, in 
maximaal 1 pagina op A3 formaat. 

3. Aanmeldingsformulier 
Een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
aanmeldingsformulier, zoals opgenomen in bijlage 10. 

      De aanmeldtermijn sluit op dinsdag  
13 april 2021 om 12.00 uur (middag)

De contactpersoon ontvangt een bevestiging van ontvangst 
van de aanmelding. Neem contact op met de contactpersoon 
van de prijsvraag wanneer deze niet binnen een dag is 
ontvangen. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de 
aanmelding is binnengekomen.

 

4  Voorwaarden
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Aanmelden na de nota van inlichtingen
Teams wordt aangeraden pas een aanmelding te doen na 
de publicatie van de nota van inlichtingen. De nota van 
inlichtingen kan toelichtingen op en aanpassingen van dit 
reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen 
gaat voor het bepaalde in dit reglement.

Alleen volledige aanmeldingen die tijdig zijn ingediend 
worden in behandeling genomen. De inzending bevat geen 
voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is 
ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare aanmeldingen. 
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de selectie 
betrokken. 

4.4  Voorwaarden voor de opgave

Om de deelnemers zoveel mogelijk ruimte te bieden om tot 
creatieve voorstellen te komen, heeft de uitschrijver besloten 
om vanuit de opgave geen randvoorwaarden mee te geven. 

4.5 Voorwaarden voor het 
indienen van een inzending

a. Visiefase
De hiertoe uitgenodigde teams dienen een inzending in. De 
inzending bestaat uit een visie op de opgave en een verklaring 
van eigendom. 

1. Visie
Dit document geeft op overtuigende en inspirerende wijze 
blijk van de inhoudelijke visie van het deelnemend team op de 
opgave en het ontwerpthema. 
De volgende aspecten worden daarbij onder meer van belang 
geacht: 
• reflectie op de doelen en ambities,
• substantiële verduurzaming, passend bij het gebruik en 

de monumentale en culturele waarden,
• relatie tot gebruikers en bezoekers
• duiding van de inhoudelijke zwaartepunten. 

Gevraagd wordt een beschrijving in woord en beeld waarin 
de visie op de opgave tot uiting komt. Er wordt nadrukkelijk 
niet gevraagd om uitgewerkte voorstellen en zeker niet om 
een ontwerp. De visie wordt digitaal ingediend in pdf-formaat 
(max. 50 mb), in maximaal 3 pagina’s op A3 formaat. 

2. Verklaring van eigendom
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij 
het team en een verklaring dat de inzending het geestelijk 
eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender, volgens 
het format dat wordt verstrekt aan de teams die worden 
uitgenodigd voor deelname aan de competitie. 

De inzendtermijn sluit op maandag 
31 mei 2021 om 12.00 uur (middag)

De contactpersoon ontvangt een bevestiging van ontvangst 
van de inzending. Neem contact op met de contactpersoon van 
de prijsvraag wanneer deze niet binnen een dag is ontvangen. 
Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending is 
binnengekomen.
 
Teams wordt aangeraden pas een visie in te zenden na 
de publicatie van de nota van inlichtingen. De nota van 
inlichtingen kan toelichtingen op en aanpassingen van dit 
reglement bevatten. Het bepaalde in de nota van inlichtingen 
gaat voor het bepaalde in dit reglement.

Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend 
worden in behandeling genomen. De inzending bevat geen 
voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is 
ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen.  
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling 
betrokken. 

b. Ontwerpfase
De hiertoe uitgenodigde teams dienen een inzending in. De 
inzending bestaat uit een schetsontwerp met toelichting en 
verklaring van eigendom.

1. Schetsontwerp 
Het schetsontwerp sluit aan op eerder ingediende visie 
en geeft in tekst en beeld inzicht in de essentie van het 
ontwerpvoorstel. Dit voorstel wordt per deelnemende kerk 
(in totaal 3) specifiek gemaakt. Ontwerpvoorstellen dienen 
per kerk op een visuele manier inzichtelijk gemaakt te 
worden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan schematische 
weergaven, plattegrondtekeningen, aanzichten, doorsneden, 
3d impressies, detailtekeningen. Dit materiaal dient zoveel als 
mogelijk op schaal te zijn passend bij de ontwerpoplossing.  
Het schetsontwerp wordt digitaal ingediend in pdf-formaat, 
in maximaal 9 pagina’s A3 per kerk (maximaal 3 pagina’s per 
kerk), door uitschrijver leesbaar af te drukken op A1 formaat. 

2. Toelichting
Een korte toelichtende tekst waarbij wordt ingegaan op 
de vertaling van de visie naar het ontwerpvoorstel, de 
integraliteit van de verschillende betrokken disciplines in 
het ontwerpvoorstel en de wijze waarop poëzie, techniek en 
schoonheid tot een symbiose komen in het voorstel. 
De toelichting wordt digitaal ingediend in pdf-format, in 
maximaal 9 pagina’s A4 (maximaal 3 pagina’s per kerk).
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3. Samenvatting en afbeelding
Ten behoeve van communicatiedoeleinden gaat de inzending 
vergezeld van: 
• een tekstuele samenvatting van de kern van het voorstel 

in maximaal 500 woorden in word-bestand, 
• een kenmerkende afbeelding van het schetsontwerp in 

JPEG-formaat, maximaal 5 MB. 

4. Een verklaring van eigendom
Deze verklaring bevat de gegevens van alle betrokkenen bij 
het team en een verklaring dat de inzending het geestelijk 
eigendom is van de hoofdverantwoordelijke inzender volgens 
het format dat wordt verstrekt aan de teams die worden 
uitgenodigd om een ontwerp in te dienen. 

De oplevering van de ontwerpen sluit op 
maandag 23 augustus 2021 om 12.00 uur

De contactpersoon ontvangt een bevestiging van ontvangst 
van de inzending. Neem contact op met de contactpersoon van 
de prijsvraag wanneer deze niet binnen een dag is ontvangen. 
Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending is 
binnengekomen.

Overige inzendingsvoorwaarden
Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend 
worden in behandeling genomen. De inzending bevat geen 
voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is 
ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen. 
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling 
betrokken. 



Sint-Janskathedraal, 's Hertogenbosch 



Grote Kerk, Naarden 

Kathedrale basiliek Sint Bavo, Haarlem
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5.1  Toetsing

Het projectteam toetst of de aanmeldingen dan wel 
inzendingen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in 
hoofdstuk 4.  Aanmeldingen dan wel inzendingen die niet of 
slechts gedeeltelijk voldoen aan de gestelde voorwaarden 
worden ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere 
deelname, gehoord de jury.  Het staat het projectteam vrij 
om, ten behoeve van de toetsing, expertise vanuit andere 
disciplines te betrekken. De resultaten van de toetsing door 
het projectteam worden aan de jury ter beschikking gesteld. 

5.2  Jury

De jury is onafhankelijk van de deelnemers en bestaat uit:
• Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
• Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed
• Willem Jan de Hek, dominee Protestantse Wijkgemeente 

Jacobikerk Utrecht
• Christien Meindertsma, kunstenaar en ontwerper
• Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy, TU 

Eindhoven
• Patty Wageman, vertegenwoordiger Grote Kerken 

Overleg
De juryleden kunnen zich niet laten vervangen, noch volmacht 
verlenen aan een ander jurylid. Secretaris van de jury is Cilly 
Jansen, Architectuur Lokaal.

5.3  Selectie aanmeldingen

De jury selecteert de aanmeldingen ten behoeve van de 
voorselectie aan de hand van de volgende selectiecriteria:
• de relevantie van de teamsamenstelling en de 

deskundigheden die in het team vertegenwoordigd zijn, 
• de mate waarin de motivatie overtuigt en blijk geeft van 

affiniteit met de opgave,
• de ontwerpkwaliteit
• de omgang met erfgoed en duurzaamheid.
De volgorde van de selectiecriteria is willekeurig. Er wordt 
gewerkt met een integrale beoordeling.

5.4  Beoordeling inzendingen

a. Visiefase
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op 
de opgave aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
• de mate waarin de visie aansluit bij de opgave;
• de zeggingskracht van de visie, de mate waarin poëzie, 

techniek en schoonheid tot een symbiose/samensmelting 
komen;

• de mate waarin de visie blijk geeft van een integrale aanpak 
van de drie disciplines ontwerp, erfgoed en duurzaamheid; 
 

• de mate waarin de visie innovatief, realistisch, 
herhaalbaar en/of opschaalbaar is;

• de mate waarin de visie de aanwezige architectonische en 
cultuurhistorische waarden respecteert en waar mogelijk 
versterkt;

De volgorde van de criteria is willekeurig. Er wordt gewerkt 
met een integrale totaalbeoordeling.

De leden van de jury beoordelen individueel de inzendingen, 
waarna de jury de individuele beoordelingen plenair 
bespreekt. De jury selecteert maximaal drie teams (één 
team per ontwerpthema) die worden uitgenodigd voor het 
indienen van een ontwerp. De jury doet haar uitspraak op 
basis van een unaniem oordeel.  De jury kan zowel algemene 
als individuele aanbevelingen formuleren voor uitwerking van 
de geselecteerde inzendingen; ook kan zij aanbevelingen doen 
voor de samenstelling van de teams die worden uitgenodigd 
voor de ontwerpfase. 

b. Ontwerpfase
In de tweede fase van de prijsvraag heeft de jury, in 
ongewijzigde samenstelling, een brede adviserende rol. De 
individuele teams presenteren de inzendingen, waarna de 
jury aanbevelingen formuleert met als doel de kansen voor 
uitwerking in het vervolg te versterken. Daarbij zal de jury 
stilstaan bij de vraag hoe de ontwerpen kunnen bijdragen 
aan vraagstukken voor andere deelnemende kerken en het 
duurzaamheidsvraagstuk van monumentale gebouwen in het 
algemeen. 

5.5  Juryrapport

De uitschrijver bericht de teams die de geselecteerde visies 
hebben ingediend dat zij worden uitgenodigd voor deelname 
aan de ontwerpfase. De overige deelnemers worden op de 
hoogte gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd worden voor 
de ontwerpfase. Alle teams die een visie hebben ingediend 
ontvangen hierbij het juryoordeel over de ingediende visie.

De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het 
juryrapport. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie 
van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de 
beoordeling. Bij de slotbijeenkomst kan de jury aanbevelingen 
doen naar aanleiding van de opgeleverde ontwerpen. 
Het juryrapport, de visies, de ontwerpen en de eventuele 
aanbevelingen worden na de slotbijeenkomst gepubliceerd 
op de webpagina van de prijsvraag.

Alle betrokkenen committeren zich aan de juryuitspraak. 
Hierover wordt niet gecorrespondeerd. 

 

 

5   Selectie en beoordeling
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6.1  Toetsing

De onderstaande planning is indicatief. De uitschrijver behoudt 
zich het recht voor om binnen de kaders van redelijkheid 
en billijkheid de planning tussentijds aan te passen indien 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

Voorselectie  
wk 10  11-03 Uitschrijfdatum   
      prijsvraag en opening prikbord
wk 13  30-03 Sluiting vragenronde 
wk 13  01-04 Publicatie nota van inlichtingen 
wk 15  13-04 Sluiting aanmeldingstermijn
wk 15  16-04 Toetsing
wk 16  21-04 Selectie
wk 17  28-04 Resultaat selectie

Prijsvraag: Visiefase
wk 17  28-04 Uitnodiging deelnemers 
wk 17  30-04 Startbijeenkomst
wk 19  10-05 Sluiting vragenronde
wk 20  17-05 Publicatie nota van inlichtingen
wk 22  31-05 Sluiting inzendtermijn
wk 22  03-06 Toetsing
wk 23  11-06 Beoordeling
wk 24  18-06 Resultaat beoordeling

Ontwerpfase
Wk 25 pm Startbijeenkomst per cluster
Wk 34 23-08 Sluiting ontwerpfase / opleve   
      ring ontwerpen 
Wk 34 pm Presentatie aan de jury, aanbevelingen,  
      publiekspresentatie

NB: Voor fysieke bijeenkomsten gelden corona-maatregelen 
van RIVM. Zo nodig worden (digitale) alternatieven gezocht.

6.2 Communicatie met de uitschrijver
• De uitschrijver stelt deelnemers in staat opmerkingen 

te maken en vragen te stellen over de prijsvraag. Vragen 
kunnen uitsluitend worden gesteld in de voorselectie en 
de visiefase, via e-mail aan de contactpersoon van de 
prijsvraag (zie art. 1.3). 

• Vragen dienen voor de sluiting van de vragenrondes 
gesteld te worden. De desbetreffende data staan vermeld 
in paragraaf 6.1 van dit reglement. 

• De vragen tijdens de voorselectie worden telkens 
zo spoedig mogelijk in een Q+A-document op de 
webpagina van de prijsvraag gepubliceerd. Na sluiting 
van de vragenronde worden vragen en antwoorden in 
de vorm van een Nota van inlichtingen op de webpagina 
opgenomen. 

• De communicatie tijdens de prijsvraag verloopt via 
rechtstreeks contact met de deelnemers.

• Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat voor het 

bepaalde in dit prijsvraagreglement. De uitschrijver 
kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven, besluiten 
extra nota’s van inlichtingen te publiceren. Het zich 
op de hoogte stellen van de gepubliceerde nota’s van 
inlichtingen behoort tot de eigen verantwoordelijkheid 
van de deelnemers. 

• De uitschrijver organiseert bij de start van de visiefase 
een bijeenkomst voor de geselecteerde deelnemers, 
waarbij zij worden geïnformeerd over de opgave en het 
verloop van het traject.

6.3  Vergoedingen

• Elk van de negen teams die een visie hebben ingediend 
ontvangt hiervoor een tegemoetkoming in de kosten van 
€ 2.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, 
mits een geldige inzending is gedaan. 

• Elk van de drie teams die een ontwerp heeft ingediend 
ontvangt hiervoor een vergoeding van € 35.000,00 excl. 
de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een geldige 
inzending is gedaan. 

• De vergoedingen worden binnen een maand na 
facturering uitbetaald. Over de wijze van facturering 
ontvangen de deelnemers nader bericht.

6.4  Communicatie resultaten

•  De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de 
inzendingen. Zij is, evenals de betrokken kerken, gerechtigd 
inzendingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden 
rondom de competitie zonder dat daar goedkeuring of 
vergoeding voor nodig is. De deelnemers verplichten zich 
hun medewerking te verlenen aan dergelijke publiciteit. 
Voor andere (publicitaire) doeleinden is toestemming 
van de betreffende deelnemers vereist. 

• De uitschrijver ambieert optimale openbaarheid. 
De visies en ontwerpen die voor de competitie zijn 
ingezonden worden gepubliceerd op de webpagina van 
de competitie na bekendmaking van het resultaat. Ook 
het juryrapport wordt op deze webpagina gepubliceerd. 

• De betrokken partijen (Atelier Rijksbouwmeester, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Programma 
Duurzaam Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed/Programma Toekomst Religieus Erfgoed 
zullen bekendheid geven aan de prijsvraag en 
bijdragen aan het nader op te zetten debat rondom 
duurzaamheid en monumentale (kerk)gebouwen.  
 
 
 
 
 
 
 

6  Administratieve voorwaarden
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6.5  Toepasselijk recht en rechtsbescherming

Toepasselijk recht: Op deze competitie is het Nederlands recht van 
toepassing.
Forumkeuze: Eventuele geschillen naar aanleiding van deze prijsvraag 
worden beslecht door de Nederlandse rechter. Deelnemers moeten 
hiertoe binnen een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum 
van bekendmaking van de uitslag van de prijsvraag hun kort geding 
aanhangig maken bij de rechtbank. Rechtbank Den Haag is de 
bevoegde rechtbank.
Auteursrecht: De deelnemers behouden het auteursrecht op hun 
inzending. 

6.6  Overige administratieve voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden worden gesteld:
• Indien de uitschrijver besluit de competitie te staken gedurende 

de visiefase wordt aan de deelnemende partijen een vergoeding 
verstrekt van € 500,00 excl. BTW per week vanaf week 18. Indien 
uitschrijver besluit om de competitie tijdens de ontwerpfase 
te staken wordt aan de deelnemende partijen een vergoeding 
verstrekt van € 3.888,88 excl. BTW per week vanaf week 25.

• Door aanmelding voor of deelname aan deze prijsvraag verklaren 
de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde 
in de beschikbaar gestelde prijsvraagdocumenten.

• Deelnemers verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, 
tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte 
prijsvraagdocumenten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 
het verstrijken van de uiterste datum van te melden aan de 
uitschrijver, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden 
gedaan. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit dat hij 
of zij in beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken 
tegen de geconstateerde gebreken in deze documenten.

• De uitschrijver behoudt zich het recht voor om deelnemers in 
staat te stellen kleine gebreken in hun aanmelding of inzending 
te repareren binnen een termijn van twee werkdagen nadat de 
uitschrijver een daartoe strekkend verzoek gedaan heeft, mits de 
gelijkheid van de deelnemers niet geschonden wordt. Het betreft 
nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de 
uitschrijver. Deelnemers kunnen dan ook geen rechten ontlenen 
aan deze bepaling.

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

• De prijsvraag is afgerond na het opstellen van het definitieve 
eindrapport. Een perspectief op eventuele voortzetting van het 
ontwerptraject of uitvoering van ingediende ontwerpen wordt 
dan ook niet geboden.
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Fotograaf: Paul van Galen 
Onder:  Sint-Janskathedraal, 's Hertogenbosch  
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Fotograaf: Arjan Bronkhorst 
 
Pag 16 
Pieterskerk, Leiden  
Fotograaf: G.J. Dukker
 
Pag 20
Sint-Janskathedraal, 's Hertogenbosch  
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