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Oirschot is een aantrekkelijke landelijke gemeente met 
een strategisch gunstige ligging ten opzichte van de steden 
Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Oirschot kent zelf 
veel prachtige natuurgebieden en is de poort naar grote 
groene gebieden in omliggende gemeenten. Deze gemeenten 
hebben zich verenigd in het Van Gogh Nationaal Park.  
Verder is Oirschot deel van de economisch sterk groeiende 
Brainportregio. Oirschot is als monumentaal dorp in het 
groen een aantrekkelijke plaats om te wonen, zowel voor haar 
inwoners als voor stedelingen en expats die rust en ruimte 
zoeken.
Het huidige woningaanbod is te krap, waardoor er veel druk is 
op de huizenmarkt. Als Oirschot leefbaar en vitaal wil blijven, 
dan moet de gemeente flinke stappen maken om te zorgen 
dat er meer woningen beschikbaar komen voor verschillende 
doelgroepen.
Eén van de locaties waar de komende jaren gebouwd kan 
worden, is De Kemmer. Een mooie locatie, op een steenworp 
afstand van het monumentale centrum van Oirschot. Hier ligt 
een prachtige kans om binnen de regio een onderscheidend 
dorpswoonmilieu te realiseren. Een woonmilieu waar de 
verbinding kan worden gemaakt met recreatie en landschap.
We willen dat de gemeente Oirschot prikkelend en levendig 
blijft. Met woningbouw die bijdraagt aan de kwaliteiten 
waarmee Oirschot zich onderscheidt; ondernemend, 
monumentaal en groen. Waarmee Oirschot zich verder op de 
kaart kan zetten.
Maar Oirschot staat ook open voor nieuwe woonvormen 
die aansluiten bij de behoeften die nu leven. Biedt ruimte 
aan experimenten en innovatie. Duurzame ontwikkeling van 
nieuwe woonlocaties is het uitgangspunt.

Daarom heeft Oirschot vol overtuiging gekozen voor het 
uitschrijven van deze prijsvraag. Graag laten wij ons inspireren 
door de goede ideeën die ontstaan rondom de prijsvraag 
voor biobased en natuurinclusief bouwen. Wij zijn blij met 
dit initiatief van het College van Rijksadviseurs! De prijsvraag 
sluit prachtig aan bij onze gezonde, groene en duurzame 
woonomgeving, zodat wij de kernkwaliteiten van Oirschot 
verder uit kunnen bouwen.

Piet Machielsen
Wethouder gemeente Oirschot

Voorwoord



Het plangebied, gezien vanuit het noorden.
Afbeelding: Crista Castelijns 
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  Vooraf

Het belang van biobased en natuurinclusief bouwen
Nederland staat voor een grote bouwopgave én een 
grote verduurzamingsoperatie. De CO2-uitstoot van 
productieprocessen en gebruik van de gebouwde omgeving 
zal drastisch omlaag moeten om klimaatdoelstellingen te 
kunnen halen. Daarnaast is sprake van een mismatch tussen 
vraag en aanbod op de woningmarkt. Het is voor grote 
groepen mensen steeds moeilijker om passende en betaalbare 
huisvesting te vinden. Er is, kortom, innovatie in de gebouwde 
omgeving nodig, zowel in klimaateisen als in woonwensen. 

De sleutel daarvoor ligt volgens het College van Rijksadviseurs 
bij de inzet van biobased bouwmaterialen. Dat zijn natuurlijke, 
levende materialen, zoals hout, hennep, vlas, lisdodde, 
bamboe, stro en zeewier. Deze materialen slaan CO2 op en 
zijn hergroeibaar tijdens de levensduur van een gebouw. Deze 
bouwmaterialen kunnen een grote bijdrage leveren aan de 
verduurzaming van de woningbouw, aan een vernieuwing van 
vormentaal en typologie, aan een verrijking van het landschap, 
en aan een duurzame, gezonde en inclusieve woonomgeving.

Toch wordt dit potentieel nog nauwelijks benut: “biobased” 
beslaat momenteel slechts 1 procent van de gebruikte 
bouwmaterialen. Door de geringe afzetmarkt is het duurder 
dan regulier bouwen. Het ontbreekt bovendien nog aan 
aansprekende voorbeeldprojecten die laten zien dat je ook op 
grotere schaal innovatieve, duurzame, betaalbare en gezonde 
biobased wijken kunt bouwen. 

Biobased bouwmaterialen kunnen een prettige, duurzame 
en betaalbare woonomgeving voor iedereen dichterbij 
brengen. Van een iconisch gebouw of een villa voor de happy 
few, naar biobased voor de mainstream. Daarnaast biedt 
biobased woningbouw kansen voor ruimtelijke kwaliteit. 
Dankzij nieuwe productietechnieken kunnen versnelling en 
industrialisering van het productieproces tot meer in plaats 
van minder ontwerpvrijheid leiden. Een domein dat nog 
onvoldoende verkend is. Biobased en natuurinclusief bouwen 
biedt bovendien de kans om woningbouw te combineren 
met de ontwikkeling van productieteelten, verrijking van 
landschappen en versterking van de relatie tussen stad en 
land.

Het is van belang om daarvoor verder te kijken dan de biobased 
materialen alleen. De hele keten van teelt tot bouwrealisatie 
moet hierbij worden meegenomen en ook de natuurlijke 
ondergrond van de locatie is van belang. Wanneer biobased 
bouwen niet alleen een katalysator is voor verduurzaming 
van het bouwproces, maar ook daadwerkelijk leidt tot 
natuurinclusieve, circulaire gebouwen en wijken in de stad en 
biodiverse, koolstofvastleggende teelten op het platteland, 
dan maakt de Nederlandse bouw echte stappen. 

Biobased bouwmaterialen kunnen bijdragen aan een transitie 
richting een nieuwe bouwcultuur die niet alleen draait om 

productieaantallen en rendementen, maar die zich richt op 
de bredere vraag hoe we willen wonen en welke waarden we 
daaraan toekennen. Welke kansen liggen er in het verschiet als 
we biobased bouwen zien als onderdeel van een beweging om 
onze woonomgeving zo duurzaam, gezond, mooi en leefbaar 
mogelijk in te richten? 

Naar een nieuwe bouwcultuur
Vanuit dat inzicht is het College van Rijksadviseurs het program-
ma EEN NIEUWE BOUWCULTUUR gestart, in samenwerking 
met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
Naast het ministerie van BZK zijn het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Cultuur, 
Onderwijs en Wetenschap (OCW), het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) en Staatsbosbeheer (SBB) mede-initiatiefnemers. 

Onderdeel van dit initiatief is een serie prijsvragen en pilots 
om vernieuwing en versnelling dit keer samen te laten vallen 
met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw 
in balans is met zijn omgeving. Met de reeks projecten die 
onder dit programma vallen verkennen we de hele keten: 
van de ontwikkeling van rendabele business- en valuecases 
van biobased teelten (productie), de toepassing van biobased 
materialen in nieuwbouw en renovatie (bouw), tot de 
aanpassing van relevante wet- en regelgeving (beleid) tot het 
ontwikkelen en delen van kennis via onderwijsinstituten en 
publieksevenementen. 

Wat bedoelen we met bouwcultuur? 
Bouwcultuur gaat verder dan architectonisch ontwerp van ge-
bouwen. Bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het ste-
denbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken en vooral 
het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte. 
Architectuur is daarbij een maatschappelijke, scheppende taak 
die wellicht kunst kan worden, maar dat niet op voorhand is. 
Als breed cultuurbegrip is bouwcultuur gebaseerd op de ge-
schiedenis en traditie van een land of regio. Bouwcultuur is 
niet voorbehouden aan professionals, maar een verantwoor-
delijkheid van de samenleving als geheel en van opdrachtge-
vers in het bijzonder.

Met het programma EEN NIEUWE BOUWCULTUUR wil het 
College van Rijksadviseurs opdrachtgevers, ontwerpers 
en professionals in de bouw uitdagen om met de inzet 
van biobased materialen te laten zien hoe er een nieuwe 
bouwcultuur opgezet kan worden. Een bouwcultuur die 
bijdraagt aan een duurzame, natuurinclusieve en esthetische 
woon- en werkomgeving. Niet geredeneerd vanuit wat er moet, 
maar vanuit wat er kan. Het levend bodem- watersysteem 
dient daarbij als fundament voor natuurinclusief biobased 
bouwen. 
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Het wordt tijd om biobased bouwen uit de fase van pionieren 
te halen en te helpen het op te schalen naar het nieuwe nor-
maal. 

We laten zien dat natuurinclusief bouwen met biobased mate-
riaal het middel is naar een volhoudbare toekomst én dat het 
een aantrekkelijke woon- en werkomgeving kan opleveren. 

EEN NIEUWE BOUWCULTUUR heeft de volgende algemene 
doelstellingen: 

• Innoveren: We stimuleren innovatie in de hele keten: van 
nieuwe businesscases in biobased teelten tot vernieu-
wende woonconcepten en aanbestedingsmethodieken. 

• Realiseren en opschalen: Het realiseren van enkele 
grootschalige biobased projecten of een project dat (met 
enkele aanpassingen) op meerdere plekken toepasbaar 
is.

• Ontwerpkracht stimuleren: Opschalen mag niet tot een-
heidsworst leiden. We zijn op zoek naar locatiespecifieke, 
esthetische en inspirerende voorbeelden die haalbaar, 
schaalbaar en betaalbaar zijn. We stimuleren ontwerp-
kracht en multidisciplinaire samenwerking.

• Beleid beïnvloeden: Al doende identificeren we waar de 
blokkades in de systeem- en beleidswereld zitten en ad-
viseren we hoe deze op te heffen om de overgang naar 
een nieuwe bouwcultuur mogelijk te maken. 

• Bekendheid vergroten: De nieuwe inzichten en concep-
ten delen we actief met een breed publiek om zo het en-
thousiasme voor biobased en natuurinclusief bouwen te 
vergroten en zowel vraag als aanbod te stimuleren. 
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1  Inleiding

1.1  Aanleiding en ambities

Oirschot is een aantrekkelijke landelijke gemeente met 
een strategisch gunstige ligging ten opzichte van de steden 
Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De gemeente 
maakt deel uit van de economisch groeiende Brainportregio. 
Oirschot ligt goed in de markt, zowel voor haar inwoners als 
voor stedelingen en expats die graag in deze gemeente willen 
komen wonen. 

Door het huidige, krappe woningaanbod is er veel druk 
op de huizenmarkt. Als Oirschot leefbaar en vitaal wil 
blijven, moet de gemeente zorgen dat er meer woningen 
beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen. Hiervoor 
is het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 (hierna ‘Actieplan’) 
vastgesteld, waarvan het gebied De Kemmer-Eindhovensedijk 
deel uitmaakt.

Op 22 juni 2021 besloot de gemeenteraad van Oirschot om 
de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk op te 
starten. Conform het Actieplan denkt men aan woningbouw 
in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie in een 
zoekgebied van totaal circa 82 hectare. Of uiteindelijk het hele 
gebied ontwikkeld zal worden is nog niet bepaald. Er liggen 
nu kansen om de komende 10-15 jaar circa 400 woningen te 
realiseren in de eerste projectfase van circa 36 hectare. 

In oktober 2021 stelde de gemeenteraad het 
Landschapskwaliteitsplan Oirschot vast. Voor het gebied De 
Kemmer-Eindhovensedijk is de ambitie om een hoogwaardig 
woonlandschap van biobased woningen te ontwikkelen in 
samenhang met de ontwikkeling van natuur en recreatie. 
Daarbij te benutten zijn kansen om bijvoorbeeld de Oirschotse 
heide te verbinden met dit gebied. En om daarmee een 
regionaal onderscheidend woonmilieu te realiseren in 
aansluiting op de visie op wonen van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven en passend bij de Brainport Principes.

Eind 2021 sloten de gemeente Oirschot, Kalliste 
Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ‘thuis een 
intentieovereenkomst om, onder regie van de gemeente, 
samen te werken bij de planontwikkeling. 
Vanuit hun gezamenlijke ambities sluiten zij zich graag aan 
bij het initiatief EEN NIEUWE BOUWCULTUUR en hebben 
zij de voorliggende prijsvraag een plek gegeven in de 
planontwikkeling van De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarbij 
ambiëren zij om juist ook betaalbare woningen met biobased 
materialen te gaan ontwikkelen, binnen een duurzame 
gebiedsontwikkeling. Vanuit dat perspectief is de opgave voor 
deze prijsvraag geformuleerd. 

1.2 Doelstellingen

De doelstellingen van deze prijsvraag zijn:
1. AANJAGEN van de gebiedsontwikkeling De Kemmer-
Eindhovensedijk en verkennen van nieuwe mogelijkheden 
vanuit de overkoepelende vraag: hoe willen wij wonen in de 
toekomst, in wat voor wijken en in wat voor landschappen? 
2. KWALITEIT maken in stedenbouw, landschap en 
architectuur en een duurzame woonomgeving creëren.
3. INNOVEREN in nieuwe natuurinclusieve en biobased 
woonvormen en woonomgevingen.
4. BETAALBAARHEID door bij te dragen aan betaalbaar 
wonen.
5. VERBINDEN van de bouwopgave met het bodem- en 
watersysteem en het omliggende landschap en doordenken 
van de hele keten van biobased bouwen.

1.3 Procedure  

De prijsvraag wordt uitgeschreven onder de naam: Een 
nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en 
natuurinclusief bouwen in Oirschot.
De procedure betreft een ontwerpprijsvraag in twee ronden, 
volgend op een openbare voorselectie. Deze opzet dient om 
enerzijds alle geïnteresseerden in staat te stellen deel te nemen 
en anderzijds om de deelnamekosten beperkt te houden. De 
deelnamevoorwaarden zijn bewust zo bescheiden mogelijk 
gehouden. De procedure is aangekondigd op TenderNed.

Voorselectie
Voor de voorselectie kunnen geïnteresseerde 
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten 
zich in teamverband aanmelden door inzending van 
een portfolio, dat bestaat uit bedrijfsmatige gegevens, 
referentieprojecten en een motivatie voor hun aanmelding. 
Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf portfolio’s. De 
inzenders hiervan worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
de daadwerkelijke prijsvraag door een inzending te doen. 

Prijsvraag
De geselecteerde teams worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan de prijsvraag, die plaatsvindt in twee ronden. 

De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag 
waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale 
stedenbouwkundige en landschappelijke visie in te zenden. 
Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury 
maximaal drie inzendingen die het best beoordeeld worden 
en brengt hierover advies uit aan de uitschrijver. 
Elk van de maximaal vijf teams die deelnemen aan de eerste 
ronde van de prijsvraag ontvangt een tegemoetkoming van € 
3.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits 
een geldige inzending is gedaan.

In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan de maximaal 
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drie inzenders van de geselecteerde inzendingen gevraagd om 
hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken 
in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw met 
businesscase.
De inzendingen worden tentoongesteld. Bezoekers van de 
tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. 
De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury. 
De inzendingen worden door de deelnemers gepresenteerd 
aan de jury. De jury wijst één winnaar aan. 
Elk van de maximaal drie teams die deelnemen aan de tweede 
ronde van de prijsvraag ontvangt een tegemoetkoming in 
de kosten van € 25.000,00 excl. de door de uitschrijver te 
vergoeden btw, mits een geldige inzending is gedaan.

Vervolg op de prijsvraag 
De uitschrijver is van plan om in het vervolg op de prijsvraag 
een opdracht te verstrekken aan de winnaar om op basis van 
diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de 
gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast 
kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het 
deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te 
ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.
Het vervolg maakt geen onderdeel uit van de prijsvraag. 

1.4 Reglement

Dit 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 het reglement en hebben 
dezelfde binding. Dit reglement beschrijft de gehele procedure 
van de prijsvraag. Aan de deelnemers aan de prijsvraag kan 
aanvullende informatie worden verstrekt. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding op de prijsvraag.
Hoofdstuk 2 bevat informatie over de uitschrijver van de 
prijsvraag en contactgegevens.
Hoofdstuk 3 bevat informatie over de opgave. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de voorwaarden voor deelname aan 
de prijsvraag, de voorwaarden met betrekking tot de opgave 
en de voorwaarden met betrekking tot de aanmeldingen en 
inzendingen.
Hoofdstuk 5 beschrijft de selectie van de aanmeldingen en de 
beoordeling van de inzendingen.
Hoofdstuk 6 beschrijft het vervolg op de prijsvraag,
Hoofdstuk 7 beschrijft de administratieve bepalingen die van 
toepassing zijn op deze prijsvraag. 



Het Wilhelminakanaal
Afbeelding: Crista Castelijns 
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2.1  Uitschrijver 

De prijsvraag wordt uitgeschreven door de gemeente Oirschot.
Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot, www.oirschot.nl

De prijsvraag wordt uitgeschreven in samenwerking met het 
College van Rijksadviseurs (CRa).

2.2  Partners

Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V.
Dorpsstraat 57, 3433 CM Nieuwegein
www.kalliste.nl

Woonstichting 'thuis
Kronehoefstraat 83, 5612 HL Eindhoven
www.mijn-thuis.nl

2.3   Initiatief 

De prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs 
(CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

Op verzoek van het CRa wordt de uitvoering van de prijsvraag 
begeleid door Architectuur Lokaal.

2.4   Contactgegevens 

Informatie over deze prijsvraag kan uitsluitend worden 
ingewonnen via Bram Talman, Architectuur Lokaal, 
bram.talman@arch-lokaal.nl, tel. 020 530 40 00. 

2.5  Indienen aanmeldingen en inzendingen

De prijsvraag verloopt via de webpagina
www.arch-lokaal.nl/prijsvraag-biobased-oirschot
Alle stukken worden digitaal ingediend via deze webpagina.

2  Uitschrijver



Oirschot:

Oirschot is de grootste kern van de gemeente. 
Het meest kenmerkende is het historische 
centrum. Met een gebouwde historie van 
bijna tien eeuwen zijn hier veel monumentale 
gebouwen en pittoreske straatjes te vinden. 
Tegelijkertijd is het groene buitengebied altijd 
dichtbij, evenals de stedelijke regio Eindhoven. 
Omdat binnen de kern Oirschot de mogelijk
heden om in te breiden beperkt zijn ligt de 
focus in de groeistrategie voor deze kern op 
het benutten van kansen voor transformatie 
van bedrijventerreinen en uitbreiden in die 
gebieden waar verschillende maatschappelijke 

opgaven samenkomen. Daarmee creëren we 
aantrekkelijk nieuwe woonmilieus voor zowel 
de eigen woningbehoefte als voor de regionale 
behoefte. Een deel van deze gebieden ligt buiten 
het bestaand bebouwd gebied of in provinciaal 
aangewezen zoekgebieden. Hierover zal overleg 
met de provincie en gemeenten in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven nodig zijn . De gewenste groei 
van Oirschot is circa 800 woningen de komende 
tien jaar. Op dat aantal gaat de gemeente sturen. 
Concreet betekent dit dat:
• We inzetten op het realiseren van lopende 

projecten, zoals EkerschotNoord, Veld 7 / 
MoorlandWest en Hof van Solms;

3130

4.2 Per kern: Oirschot

ALGEMEEN BOUWEN IN OIRSCHOT 
Aanvullend op de algemene leidende principes

• Oirschot onderscheidt zich van de andere kernen door haar nog rijkere 
verleden. Inspiratie kan geput worden uit specifieke verhalen en structu-
ren. Denk daarbij aan de militaire geschiedenis, het religieuze verhaal, 
maar ook ambachten.

• In Oirschot is nadrukkelijk sprake van stedelijkheid en monumentaliteit. 
Zeker in de oude kern wordt compact en aaneen gebouwd. Tegelijk is het 
geen stad!

• De sferen in Oirschot zijn uiteenlopend. Speel daar op in.

Ontwikkelrichting Oirschot

15Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 - definitief juni 2021

Ontwikkellocaties kern Oirschot 
(bron: Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0, 2021) 
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3.1  Locatie

Het zoekgebied voor woningbouw is gelegen ten zuidoosten 
van de kern Oirschot en wordt grofweg begrensd door 
de Kempenweg, het Wilhelminakanaal, de Kriekampen 
en de Eindhovensedijk. Dit is het gebied dat in de interim 
Omgevingsverordening van de provincie als zoekgebied 
verstedelijking is aangeduid. Het totale zoekgebied voor de 
ontwikkeling is zo’n 82 hectare. De gemeente denkt aan een 
gefaseerde ontwikkeling, o.a. vanwege de hindercontouren. 
Het plangebied voor projectfase I (komende 10-15 jaar) is een 
kleiner gebied van circa 36 hectare dat ontwikkeld kan worden 
na de aankoop van een varkenshouderij door de gemeente 
in 2021. De capaciteit voor de komende 10-15 jaar is circa 400 
woningen. 

Door het gebied loopt de Groene Corridor / Eindhovensedijk. De 
Groene Corridor loopt van Strijp S in Eindhoven naar de markt 
in Oirschot en verbindt de kenniseconomie met het arcadische 
landschap. Het is een 14 km lange recreatieve verbinding die 
tegelijkertijd vele wegen, waterwegen en luchtwegen kruist en 

een grote diversiteit aan functies en bedrijven aaneenrijgt. Het 
ontwikkelen van meerdere landschapsobservatoria activeert 
dit gebied en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van deze 
route. 

De landschappelijke kwaliteiten zijn onderzocht in het 
Landschapskwaliteitsplan Oirschot. Dit document beschrijft, 
samen met het Actieplan, de gemeentelijke ambities voor 
deze locatie. In het Landschapskwaliteitsplan is die ambitie 
als volgt geformuleerd: “Woningbouw in combinatie 
met natuurontwikkeling, waterberging en versterking 
van de cultuurhistorische beleving; hoogwaardige 
woonlandschappen, nul-op-de-meter woningen, gebouwd 
met biobased materialen.” 

Een door de uitschrijver aan het begin van de tweede ronde 
nader te bepalen deelgebied ligt in het plangebied voor 
projectfase I, ten noorden van de groene corridor. De locatie 
is circa 2,5 ha en is eigendom van de gemeente Oirschot en/
of Kalliste.

3   Opgave



Het plangebied gezien vanuit het noordoosten. 
Afbeelding: Crista Castelijns 
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Landschapskwaliteitsplan Oirschot        |       47   

3.2 Landschapsvisiekaart

Op de landschapsvisiekaart zijn vier hoofdstructuren 
van Oirschot te herkennen: het beekdal van de Beerze, 
de oude cultuurgronden, de heidelandschappen en de 
jonge en grootschalige landbouwgronden. Daarnaast 
komen de zes benoemde speerpunten, een veerkrachtige 
natuur, een robuust landschap, een gekoesterd historisch 
cultuurlandschap, een ondernemend landschap, een 
vrijetijdslandschap van formaat, en ruimte voor wonen 
gezamenlijk terug in deze kaart.       

1. Bron: Provincie Noord-Brabant, 2020. Interim 
Omgevingsverordening, Groenblauwe mantel.

monumentale boerderijen

bestaande groenstructuren met 
cultuurhistorische waarde

voorstel versterking groenstructuren

historisch stedenbouwkundige structuren

loofbos

naaldbos

heidelandschappen

Natura 2000 

archeologisch beschermd terrein

militaire relicten

eigendom van defensie

Legenda:

46          

3. Landschapsvisie

Landschapsvisiekaart, (bron: Landschapskwaliteitsplan Oirschot, 2021)
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3.2  Kern van de opgave

Gevraagd wordt om een stedenbouwkundige en landschap-
pelijke visie op hoofdlijnen voor De Kemmer-Eindhovense-
dijk in combinatie met het inpassen en realistisch ontwer-
pen van biobased en natuurinclusieve woningbouw voor 
een gezonde woonomgeving in het voorliggende deelge-
bied. 

Gevraagd wordt om voorstellen op drie schaalniveaus:
1. De basis vormt een stedenbouwkundige en 

landschappelijke visie voor het zoekgebied op 
hoofdlijnen, tegen de achtergrond van het voornemen 
om de komende 10 tot 15 jaar woningbouw 
te ontwikkelen in plangebied projectfase 1.  
In deze visie wordt uitgegaan van de structurerende  
elementen vanuit het (natuurlijke) bodem- en 
watersysteem en andere landschappelijke dragers. Deze 
visie dient als onderlegger voor de andere schaalniveaus. 

2. De opgave voor het nader te bepalen deelgebied van 
circa 2,5 ha betreft de uitwerking van 50 biobased en 
natuurinclusieve woningen in verschillende prijsklassen. 
Hierbij is van belang dat de plannen aansluiten op de 
visie en aansluit bij de ambities zoals beschreven in het 
Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0, Landschapskwaliteitsplan 
Oirschot en de Brainport Principes (regionale kwaliteitscriteria). 

3. Op gebouwniveau betreft de opgave het vertalen van het 
plan naar het niveau van de woning. Gevraagd wordt om 
een grotendeels gestandaardiseerde biobased woning. 
De woning is betaalbaar en reproduceerbaar, demontabel 
en adaptief. Het ontwerp van de woning dient net als 
het ontwerp voor het deelgebied de mogelijkheden te 
verkennen om binnen de gestandaardiseerde opbouw te 
variëren en aansluiting te zoeken met de lokale context. 

3.3  Aandachtspunten 

a. Woningbouwprogramma
De gemeente heeft in juni 2021 het Actieplan Woningbouw 
Oirschot 2.0 vastgesteld.
Onderdeel van het Actieplan is de ambitieroos en ruimtelijke 
principes per kern. 

In het Actieplan heeft de gemeente de volgende 
programmatische uitgangspunten vastgelegd voor de 
ontwikkeling van een locatie:
• 20% sociale huurwoningen met een huurprijs onder de 

liberalisatiegrens (€ 752,33 prijspeil 2021). Daarbinnen 
moet minimaal twee derde een huurprijs hebben 
onder de tweede aftoppingsgrens (€ 678,66 prijspeil 
2021). Hiernaast geldt de verplichting de woningen 
voor een periode van minimaal 20 jaar te verhuren in 
de afgesproken prijsklasse. Toegelaten instellingen zijn 
uitgesloten van deze verplichting.

• 20% goedkope koopwoningen tot € 210.000. Met een 
gemotiveerde afwijking is het mogelijk deze prijsgrens op 
te rekken naar € 325.000 (conform NHG-grens, prijspeil 
2021). 

• 45% koopwoningen tussen € 210.000 en € 360.000 
of huurwoningen met een huurprijs tussen de 
liberalisatiegrens en maximaal € 1000 per maand.

• 15% koopwoningen vanaf € 360.000.

In de uitwerking van het deelgebied moet rekening worden 
gehouden met bovenstaande verdeling; afwijkingen worden 
gemotiveerd.

b. Prijsklassen 
Voor de doorwerking op gebouwniveau wordt een keuze 
gemaakt uit één van de twee prijsklassen:
• sociale huurwoning: tot lage aftoppingsgrens € 630  huur; 

bandbreedte: 50-75 m2 GBO.
• betaalbare koopwoningen tot € 325.000; richting 

bandbreedte: 80-120 m2 BVO.

c. Doelgroepen en woningtypes
De beoogde doelgroepen en woningtypes met bijhorende 
woninggroottes en kavelgroottes zijn bewust open gelaten 
om de ontwerpvrijheid niet te beperken. De verwachting is dat 
kleinere huishoudens een beroep zullen doen op (kleinere) of 
afwijkende woningtypes. De mix zal afhankelijk zijn van het 
gekozen concept.

d. Dichtheden
De ambitie is woningen te ontwikkelen in een dorpse 
dichtheid van circa 20 won/ha. Het betreft hier de indicatieve 
dichtheid van de te ontwikkelen gronden. De verwachting is 
dat niet alle grond in het plangebied ontwikkeld wordt en dat 
de gemiddelde dichtheid voor het totale zoekgebied dus lager 
zal zijn.
• Voor plangebied projectfase I (36 hectare) is het aantal 

woningen indicatief 400. 
• Voor het deelgebied van 2,5 hectare geldt een maximum 

van 50 woningen. 

e. Materiaal 
Definitie biobased bouwmateriaal (afgestemd met de City 
Deal Circulair en Conceptueel Bouwen):
biobased bouwmateriaal is bouwmateriaal gemaakt van 
dierlijk materiaal of van schimmels, planten, bacteriën 
die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en 
hergebruikt worden.

Deze biobased materialen zijn (in de levenscyclus van het 
materiaal):
• afkomstig van een regeneratieve teelt die de ecologisch 

gezonde condities van de oogstlocatie waarborgt, nu en 
later; 
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• gemaakt van grondstoffen uit de levende natuur die na 
een oogst teruggroeien binnen 100 jaar;

• geen abiotische grondstoffen uit geologische formaties, 
zoals zand en klei;

• later herbruikbaar als grondstof in een nieuw 
bouwmateriaal of in de natuur, wanneer ze vrijkomen bij 
een sloop of renovatie.

Voor deze opgave geldt dat meer dan de helft van het 
bouwvolume dient te bestaan uit biobased bouwmateriaal. 
Uiteraard streeft de uitschrijver naar een zo hoog mogelijk 
aandeel. 

f. Energieneutraliteit
De gebouwen dienen minimaal energieneutraal te zijn. 
 
g. Participatie belanghebbenden 
De gemeente gaat in gesprek met belanghebbenden, zoals 
grondeigenaren, bewoners, buurtgroep de Kemmer, (sport)
verenigingen en belangenorganisaties, over de participatie 
bij de planontwikkeling. Aandachtspunten die uit dit gesprek 
naar voren komen kunnen in de eerste ronde van de prijsvraag 
worden gedeeld met de ontwerpteams. In de tweede ronde 
van de prijsvraag worden de inzendingen tentoongesteld. 
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de 
voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld 
aan de jury en opgenomen in het juryrapport.

    



Pieterskerk, Leiden 

4.1  Voorwaarden voor deelname

Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van 
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten 
(‘ontwerper’ genoemd), die zijn ingeschreven in het Nederlands 
Architectenregister en in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (dan wel in vergelijkbare buitenlandse registers). 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. De stedenbouwkundige of de landschapsarchitect treedt 

de gehele procedure op als de hoofdverantwoordelijke 
inzender. 

2. Leden van het team en hun bureaus mogen slechts bij 
één aanmelding dan wel inzending betrokken zijn.

3. Het team dat de aanmelding dan wel inzending doet 
blijft gedurende de hele prijsvraag in ongewijzigde 
samenstelling bijeen.

4. In geval van een vervolgopdracht treedt de 
hoofdverantwoordelijke inzender op namens het team.

5. Het staat deelnemende teams vrij om samen te werken 
met professionals uit andere vakgebieden uit de 
bouwkolom als zij denken dat hun inzending daardoor 
beter wordt.

6. Andere professionals die een bureau, bedrijf of andere 
organisatie vertegenwoordigen mogen individueel bij 
maximaal één team betrokken zijn. 

7. Studenten kunnen deel uitmaken van het team, mits 
wordt toegelicht hoe zij worden begeleid.

8. Derde partijen die door de hoofdverantwoordelijke 
ontwerper worden ingeschakeld vormen geen 
onlosmakelijk onderdeel van het team wanneer dit team 
in aanmerking komt voor de vervolgopdracht.

9. Het is geen van de deelnemende partijen toegestaan om 
zich gedurende het verloop van de prijsvraag te laten 
vervangen door anderen, mits de uitschrijver hiervoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend. De uitschrijver 
kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

10. Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk op 
uitnodiging van de uitschrijver. 

4.2 Voorkennis, belangenverstrengeling en  
contact

Wie over voorkennis beschikt omdat hij of zij betrokken 
is (geweest) bij de voorbereiding en/of organisatie van de 
prijsvraag is in beginsel uitgesloten van deelname. Dit betreft 
in ieder geval de juryleden en hun bureaus.
De uitschrijver wil niet te rigide omgaan met het uitsluiten van 
allen die betrokken zijn of zijn geweest bij de voorbereiding 
en organisatie van de prijsvraag. Wie twijfelt over deelname 
wordt opgeroepen hierover vragen te stellen vóór de sluiting 
van de vragenronde (zie hoofdstuk 7).
Het is de deelnemers niet toegestaan om contact te zoeken 
met de uitschrijver en haar adviseurs met betrekking tot deze 
prijsvraag. Ieder contact of poging tot contact anders dan met 
de contactpersoon (zie onder 2.4) zal tot uitsluiting leiden.

4.3  Voorwaarden voor het doen van een  
aanmelding 

Voorselectie 
Geïnteresseerden in deelname aan de prijsvraag melden 
zich aan voor de voorselectie door een aanmelding te doen, 
bestaande uit (1) een portfolio met een korte motivatie voor 
hun aanmelding en (2) een aanmeldingsformulier. Er wordt 
nadrukkelijk niet gevraagd om voorstellen voor de opgave.

1. Portfolio met motivatie
Het portfolio biedt goed inzicht in het team, de motivatie, 
het werk van de teamleden en het ontwerpend vermogen, 
ervaring en creativiteit. Het portfolio wordt aangeleverd in één 
document van maximaal 3 pagina’s A3, in hoge resolutie (300 
dpi, pdf, max. 50 MB).

Het portfolio bevat de volgende informatie:
• Een toelichting op de samenstelling van het team en de 

deskundigheid van de teamleden. 
• Een motivatie die inzicht biedt in de belangrijkste redenen 

om aan de prijsvraag te willen deelnemen en daarbij een 
duidelijk beeld geeft van de affiniteit van het team met 
de opgave.

• Referentieprojecten op het gebied van stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en woningbouw waarbij de 
relevantie voor deze opgave per referentie wordt 
toegelicht. Bij projecten die in een samenwerkingsvorm 
zijn uitgevoerd wordt toegelicht wat de relevante inbreng 
van de betrokkenen is geweest voor deze opdracht.

• Een toelichting op ervaring met ontwerpopgaven op 
het schaalniveau van de opgave voor deze prijsvraag 
en/of ervaring met het opstellen van dergelijke plannen 
in een gebiedsontwikkeling waarbij de gemeente met 
verschillende partners samenwerkt.

• Onderdelen die verder aan bod kunnen komen zijn 
bijvoorbeeld een bureauvisie en eventuele ervaring met de 
realisatie van een voor deze competitie relevant ontwerp, 
of referenties van bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten 
en niet gerealiseerde plannen.

2. Aanmeldingsformulier
Een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
aanmeldingsformulier, zoals opgenomen in bijlage 5. 

 
De aanmeldtermijn sluit op maandag 

14 februari, 10.00 uur (ochtend) 

De uitschrijver roept geïnteresseerden in deelname op te 
wachten met het doen van een aanmelding tot de publicatie 
van de nota van inlichtingen, die toelichtingen op en 
aanpassingen van dit reglement kan bevatten. Het bepaalde 
in de nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in dit 
reglement. 

4  Voorwaarden
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Overige aanmeldingsvoorwaarden
Alleen volledige aanmeldingen die tijdig zijn ingediend 
worden in behandeling genomen. De aanmelding 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 geen randvoorwaarden voor de opgave te stellen. 

4.5 Voorwaarden voor het 
indienen van een inzending

De teams die worden uitgenodigd voor deelname aan 
de prijsvraag dienen een inzending in, die voldoet aan 
onderstaande voorwaarden voor de eerste resp. de tweede 
ronde van de prijsvraag.

Anonimiteit 
De eerste ronde van de prijsvraag verloopt anoniem. 
Inzendingen moeten van een motto worden voorzien, 
waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd. Dit geldt, met 
uitzondering van de Eigen verklaring, voor alle stukken die 
worden ingezonden. Op deze stukken mag niets staan vermeld 
waaruit de oorsprong van de inzending kan worden afgeleid. 
Dit geldt dus ook voor de bestandsnamen en metadata, zoals 
de auteur van de stukken. 

Inzendingen eerste ronde
De inzendingen voor de eerste ronde van de prijsvraag 
bestaan uit de hieronder beschreven onderdelen. De keuze 
van de schaal waarop het materiaal wordt ingediend is aan de 
deelnemers, in relatie tot de voorstellen die zij doen.

1. Een globale stedenbouwkundige en landschappelijke 
visie
Een stedenbouwkundige en landschappelijke visie op 
hoofdlijnen voor zoekgebied De Kemmer in combinatie met 
het inpassen en realistisch ontwerpen van biobased en natuur- 
inclusieve woningbouw voor een gezonde woonomgeving in 
het voorliggende deelgebied, zoals gevraagd in art. 3.
De visie gaat vergezeld van schematische tekeningen en 
referenties die inzicht geven in de ontwerpbenadering op 
hoofdlijnen. Er wordt nadrukkelijk niet gevraagd om een 
uitgewerkt plan.
Dit bestand van maximaal 2 pagina’s A3 wordt aangeleverd in 
hoge resolutie (300 dpi, pdf, max. 50 MB). Afdrukken dienen 
goed leesbaar te zijn op A1 formaat.

2. 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. 

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.

De inzendtermijn voor de eerste ronde sluit 
op maandag 4 april, 10.00 uur (ochtend)

Inzendingen tweede ronde
De tweede ronde van de prijsvraag verloopt niet anoniem; 
uitnodiging voor de tweede ronde geschiedt op naam. In de 
tweede ronde wordt aan de deelnemers gevraagd om hun 
globale visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te 
werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw 
met businesscase. Het is niet toegestaan om een inzending 
in te dienen die op een geheel nieuwe visie is gebaseerd. 
Alle stukken moeten voorzien zijn van het in de eerste ronde 
gekozen motto. 
Een inzending voor de tweede ronde bestaat uit:

1. Schetsontwerp en onderbouwing
Het ontwerp bestaat uit een visie, proefverkaveling en 
ruimtelijk ontwerp met onderbouwing:

a.  Een stedenbouwkundige en landschappelijke visie op 
 hoofdlijnen

Deze visie betreft een aanscherping van de globale visie 
die in de eerste ronde is ingediend. 
De aangescherpte visie gaat vergezeld van schematische 
tekeningen en referenties die inzicht geven in de 
ontwerpbenadering op hoofdlijnen. Er wordt geen 
uitgewerkt plan gevraagd.
Dit bestand van maximaal 3 pagina’s A3 wordt 
aangeleverd in hoge resolutie (300 dpi, pdf, max. 50 
MB). Afdrukken dienen goed leesbaar te zijn op A1 
formaat.

b.  Een proefverkaveling van het deelgebied
Verbeelding van de proefverkaveling voor een door 
de uitschrijver aan het begin van de tweede ronde te 
bepalen te deelgebied van 2,5 ha, gebaseerd op de 
visie zoals bedoeld onder 1a. De verbeelding geeft in 
tekst en beeld inzicht in de verdeling van biobased 
bouwvolumes, de inpassing daarvan in de omgeving 
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en de beoogde natuurinclusieve woonomgeving. Te 
denken valt hierbij aan schematische weergaven, 
doorsneden, 3d impressies.
Dit bestand van maximaal 3 pagina’s A3 wordt 
aangeleverd in hoge resolutie (300 dpi, pdf, max. 50 
MB). Afdrukken dienen goed leesbaar te zijn op A1 
formaat.

c.  Een ruimtelijk schetsontwerp op gebouwniveau
Een schetsontwerp voor een grotendeels 
gestandaardiseerde biobased woning, die betaalbaar 
en reproduceerbaar is, demontabel en adaptief. Hierbij 
kan worden gekozen voor één van de twee aangegeven 
prijsklassen (zie onder Aandachtspunten, art. 3.3).
Het ontwerp van de woning dient net als het ontwerp 
voor het deelgebied de mogelijkheden te verkennen om 
binnen de gestandaardiseerde opbouw te variëren en 
aansluiting te zoeken met de lokale context. 
Te denken valt hierbij aan schematische weergaven, 
plattegrondtekeningen, aanzichten, doorsneden, 3d 
impressies, detailtekeningen. 
Dit bestand van maximaal 3 pagina’s A3 wordt 
aangeleverd in hoge resolutie (300 dpi, pdf, max. 50 
MB). Afdrukken dienen goed leesbaar te zijn op A1 
formaat.

d.  Onderbouwing schetsontwerp
Het schetsontwerp op gebouwniveau wordt toegelicht 
met een onderbouwing waarin aandacht wordt 
geschonken aan de manier waarop de woningen op een 
duurzame manier zou moeten worden geproduceerd. 
De onderbouwing gaat in op technische haalbaarheid 
zoals de toepassing van biobased bouwmateriaal, 
constructieve samenhang, installaties, brandveiligheid 
en duurzaamheidsmaatregelen. 
De toelichting wordt digitaal ingediend in pdf-format, in 
maximaal 4 pagina’s A3 in pdf-formaat.

2. Businesscase
De businesscase bevat: 
• Een korte toelichting op de organisatie van de 

hoofdverantwoordelijke partij en de samenwerking en 
rolverdeling daarbinnen, 

• Voor de proefverkaveling van het deelgebied: het 
voorgestelde programma met doelgroepen, woningtypes 
en mix en een inschatting van kansen en risico’s van de 
ontwikkeling. 

• Voor het ontwerp van een gebouw: een financieel-
economische onderbouwing. 

De businesscase bestaat uit maximaal 5 pagina’s A4 in 
pdf-formaat, waarvan 3 pagina’s zijn gereserveerd voor de 
financiële onderbouwing.

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 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. 

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.

De inzendtermijn voor de tweede ronde sluit op 
dinsdag 28 juni 2022, 10.00 uur (ochtend) 



Het plangebied gezien vanuit het zuiden.
Afbeelding: Crista Castelijns 
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5.1  Toetsing van aanmeldingen en inzendingen

Een technische commissie toetst eerst of de aanmeldingen 
dan wel de inzendingen correct en tijdig ingediend zijn. 
Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de 
gestelde voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard 
en uitgesloten van verdere deelname. Het besluit hiertoe 
wordt genomen door de uitschrijver, gehoord de jury. 
Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke 
beoordeling door de jury. 
De technische commissie kan tevens adviseren over de wijze 
waarop de inzendingen reageren op de opgave. De technische 
commissie bestaat uit medewerkers van het CRa en wordt 
ondersteund door Architectuur Lokaal.

5.2  Selectie van de aanmeldingen

De selectiecommissie selecteert de aanmeldingen ten 
behoeve van de voorselectie aan de hand van de volgende 
selectiecriteria: 
• De mate waarin het portfolio overtuigt wat betreft 

affiniteit met en relevantie voor de gestelde opgave.
• De mate waarin het portfolio overtuigt wat betreft 

innovatie met het oog op biobased en natuurinclusief 
bouwen.

• De mate waarin het portfolio overtuigt wat betreft 
verbeeldingskracht.

• De relevantie van de teamsamenstelling, de vernieuwende 
samenwerkingsvormen en de deskundigheden die in het 
team vertegenwoordigd zijn, o.a. met het oog op de 
beoogde vervolgopdracht voor het opstellen van een 
masterplan.

De volgorde van de selectiecriteria is willekeurig. 

Er wordt gewerkt met een integrale totaalbeoordeling. De 
selectiecommissie selecteert de aanmeldingen op de wijze 
waarop zij aan de selectiecriteria beantwoorden op basis van 
een unaniem oordeel. 
De selectiecommissie selecteert maximaal vijf teams die 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke 
prijsvraag. 

Samenstelling van de selectiecommissie
• Simone Huijbregts, College van Rijksadviseurs (voorzitter) 
• Shera van Wittenboer, College van Rijksadviseurs 
• Menno Moen, Gemeente Oirschot
• Sander Aalpol, Kalliste
• Roland Otto, Woonstichting ‘thuis
• Jille Koop, duurzaamheidsadviseur RVB 

De leden van de selectiecommissie kunnen zichzelf niet 
laten vervangen, noch volmacht verlenen aan een ander 
commissielid. Bij eventuele verhindering kan de uitschrijver 
besluiten een vervanger op te roepen met vergelijkbare 
deskundigheid.

Secretaris: Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman (Architectuur 
Lokaal).

5.3  Beoordeling van de inzendingen

De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen ingaan op 
de opgave aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

Beoordelingscriteria eerste ronde van de prijsvraag
• Ruimtelijke kwaliteit: de mate waarin de 

stedenbouwkundige visie, verkaveling en architectonische 
uitwerking getuigt van een aantrekkelijke vormgeving 
(interieur en exterieur) en stedenbouwkundige kwaliteit, 
uitgaand vanuit het bodem- en watersysteem als 
landschappelijke dragers.

• Haalbaarheid: de mate waarin de visie overtuigt met 
betrekking tot de haalbaarheid, realiseerbaarheid en 
betaalbaarheid. Aansluiting op de gemeentelijke kaders 
en een gecontroleerd proces hoort hier bij. 

• Duurzaamheid: de mate waarin het voorstel een bijdrage 
levert aan een natuurinclusieve woonomgeving.

• Sociale kwaliteit: de mate waarin het voorstel bijdraagt 
aan een inclusieve woonomgeving.

• Flexibiliteit: de mate waarin het voorstel ruimte biedt 
aan verschillend gebruik en toepassing op verschillende 
schaalniveaus om te komen tot een meer divers 
woningaanbod en een bijdrage levert aan adaptieve 
gebiedsontwikkeling.

• Locatiespecifiek: de mate waarin aansluiting wordt 
gezocht bij de specifieke Oirschotse monumentale 
kwaliteiten, een dorpse manier van uitbreiden en lokaal 
kenmerkende bouwstijlen.

De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. 

Beoordelingscriteria tweede ronde van de prijsvraag
• Ruimtelijke kwaliteit: de mate waarin de 

stedenbouwkundige visie, verkaveling en architectonische 
uitwerking getuigt van een aantrekkelijke vormgeving 
(interieur en exterieur) en stedenbouwkundige kwaliteit, 
uitgaand vanuit het bodem- en watersysteem als 
landschappelijke dragers.

• (Technische) innovatie en creativiteit: de mate waarin 
het voorstel een innovatieve en creatieve invulling geeft 
aan de gestelde vraag, 

• Haalbaarheid: de mate waarin de visie overtuigt met 
betrekking tot de haalbaarheid: realiseerbaarheid en 
betaalbaarheid. Aansluiting op de gemeentelijke kaders 
en een gecontroleerd proces hoort hier bij. 

• Duurzaamheid: de mate waarin het voorstel op een 
duurzame en circulaire manier omgaat met materialen, 
energie en kosten en een bijdrage levert aan een 
natuurinclusieve woonomgeving.

• Opschaalbaarheid: de mate waarin het voorstel kan 
worden opgeschaald en in hoge mate kan worden 
gestandaardiseerd,

5   Selectie
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• Sociale kwaliteit: de mate waarin het voorstel overtuigt 
als een passend thuis en bijdraagt aan een inclusieve 
woonomgeving,

• Flexibiliteit: de mate waarin het voorstel ruimte biedt 
aan verschillend gebruik en toepassing op verschillende 
schaalniveaus om te komen tot een meer divers 
woningaanbod en een bijdrage levert aan adaptieve 
gebiedsontwikkeling.

• Locatiespecifiek: de mate waarin aansluiting wordt 
gezocht bij de specifieke Oirschotse monumentale 
kwaliteiten, een dorpse manier van uitbreiden en lokaal 
kenmerkende bouwstijlen.

De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. 

In beide ronden van de prijsvraag wordt gewerkt met een 
integrale totaalbeoordeling. 
De jury beoordeelt de inzendingen op de wijze waarop de deze 
reageren op de beoordelingscriteria en komt tot een unaniem 
oordeel. De jury wijst één winnaar aan en één runner up. 

Samenstelling van de jury 
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en bestaat uit:
• Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter)
• Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed 
• Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke 

leefomgeving
• Pablo van der Lugt, TU Delft
• Anne-Marie Rakhorst, Platform Duurzaamheid.nl
• Gerbert Smulders, LOS stadomland

De juryleden kunnen zichzelf niet laten vervangen, noch 
volmacht verlenen aan een ander jurylid. Bij eventuele 
verhindering kan de uitschrijver besluiten een vervanger op te 
roepen met vergelijkbare deskundigheid. 
Secretaris: Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman (Architectuur 
Lokaal).

5.4  Resultaat van de prijsvraag en juryrapport

De uitschrijver committeert zich aan de uitkomst van de 
voorselectie en nodigt de geselecteerde partijen uit voor 
deelname aan de prijsvraag. De overige partijen worden 
op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd 
worden voor deelname aan de prijsvraag. De namen van de 
geselecteerde partijen worden openbaar bekend gemaakt.

De jury brengt verslag uit van haar beoordeling over de 
inzendingen voor de prijsvraag in het juryrapport. Het 
juryrapport bevat een algemene interpretatie van de 
gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van 
de beoordeling. De uitschrijver committeert zich aan de 
juryuitspraak. Het juryrapport en de inzendingen worden, 
met uitzondering van financieel-economische gegevens, 
bij de bekendmaking van de resultaten van de prijsvraag 
gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag. Over de 

inhoud van het juryrapport wordt niet gecorrespondeerd.
De gemeente Oirschot heeft de intentie om aan de winnaar 
van de prijsvraag een vervolgopdracht te verstrekken voor 
het opstellen van een stedenbouwkundig en landschappelijk 
Masterplan voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-
Eindhovensedijk. Het Masterplan wordt opgesteld op basis 
van de uitgangspunten zoals deze door de gemeente zijn 
vastgesteld. Hierover zal zij na afloop van de prijsvraag met de 
winnaar in overleg treden. Het opstellen van dit Masterplan 
wordt beoogd in de periode september 2022 - maart 2023.

Hiernaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan 
voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners 
verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie voor 
daadwerkelijke biobased bouw. Of en zo ja wanneer van een 
dergelijke vervolgopdracht sprake kan zijn hangt onder meer 
samen met de uitwerking van het Masterplan en de wijze 
waarop het gebied ontwikkeld zal gaan worden. 

Aan deze intenties kunnen geen rechten worden ontleend.
Het vervolg maakt geen onderdeel uit van de prijsvraag.

 

          6      Vervolg op de prijsvraag
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7.1  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 3  18-jan  Aankondiging prijsvraag
wk 4  4-feb  Sluiting vragenronde
wk 5   8-feb  Publicatie Nota van inlichtingen
wk 7  14-feb  Sluiting aanmeldingstermijn, 
       10.00 uur (ochtend)
wk 7  17/18-feb  Selectie 
wk 8  21-25 feb  Berichtgeving selectiebesluit
  
Prijsvraag eerste ronde  
wk 11  21-mrt  Sluiting vragenronde
wk 12  25-mrt  Publicatie Nota van inlichtingen
wk 14  4-apr  Sluiting inzendtermijn,
       10.00 uur (ochtend)
wk 14  7/8-apr  Toetsing inzendingen
wk 16  22 apr  Jurybeoordeling
wk 17  25-29 apr  Bekendmaking resultaat  
       eerste ronde
  
Prijsvraag tweede ronde  
wk 19  10 mei  Startbijeenkomst
wk 20  16-20 mei  Sluiting vragenronde
wk 21  23-27 mei  Publicatie Nota van inlichtingen
wk 23  6-10 jun  Consultatiebijeenkomst
wk 26  28-jun  Sluiting inzendtermijn,
       10.00 uur (ochtend)
wk 26  29-jun/1 jul Toetsing inzendingen
wk 27/28 data pm  Tentoonstelling
wk 35  8 sep  Presentatie en jurybeoordeling,  
       09.00-13.00 uur
wk 36/37 datum pm Bekendmaking resultaat  
       prijsvraag

7.2 Communicatie

• De uitschrijver stelt geïnteresseerden in deelname en 
deelnemers in staat opmerkingen te maken en vragen 
te stellen over de prijsvraag. Vragen kunnen uitsluitend 
worden gesteld via e-mail aan de contactpersoon van de 
prijsvraag (zie art. 2.5). 

• Vragen dienen voor de sluiting van de vragenrondes 
gesteld te worden. De desbetreffende data staan vermeld 
in art. 7.1 van dit reglement. De vragen die worden 
gesteld tijdens de voorselectie worden beantwoord in 
de nota van inlichtingen, die wordt gepubliceerd op de 
webpagina van de prijsvraag. 

• De vragen die worden gesteld tijdens de prijsvraag 
worden beantwoord in de nota van inlichtingen, die 
wordt verstrekt aan 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 is voornemens om in de tweede 
ronde van de prijsvraag een startbijeenkomst en 
consultatiebijeenkomst voor de deelnemers te 
organiseren. Nadere informatie over beoogde 
bijeenkomsten wordt tijdig bekendgemaakt.

7.3  Vergoedingen

Er is geen vergoeding beschikbaar voor het doen van een 
aanmelding.
Aan deelnemers aan de prijsvraag in de eerste ronde stelt de 
uitschrijver een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 
excl. de door te uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking 
aan elk van de maximaal vijf deelnemende teams mits er een 
geldige inzending is gedaan. 
Aan deelnemers aan de prijsvraag in de tweede ronde stelt de 
uitschrijver een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000 
excl. de door te uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking 
aan elk van de maximaal drie deelnemende teams mits er een 
geldige inzending is gedaan.
De vergoedingen worden na de bekendmaking van het 
resultaat van de eerste resp. de tweede ronde van de prijsvraag 
ter beschikking gesteld. 
Indien de uitschrijver besluit de prijsvraag te staken gedurende 
de tweede ronde, dan zal een vergoeding aan de deelnemende 
teams worden verstrekt van maximaal € 12.500 excl. btw per 
maand, gerekend over de maanden mei en juni. Hiermee 
vervalt de (maximale) vergoeding van € 25.000 excl. btw. 

7.4  Publiciteit

De uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzendin-
gen. 
De uitschrijver is gerechtigd inzendingen te gebruiken voor 
publicitaire doeleinden rondom de prijsvraag zonder dat daar 
goedkeuring of vergoeding voor nodig is. De deelnemers ver-
plichten zich hun medewerking te verlenen aan dergelijke pu-
bliciteit. Voor andere (publicitaire) doeleinden is toestemming 
van de betreffende deelnemers vereist. 

7  Administratieve bepalingen
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7.5  Rechtsbescherming en bezwaar

Op deze prijsvraag is het Nederlands recht van toepassing. 
Voorkomende geschillen die tussen uitschrijver, deelnemers 
en juryleden, ontstaan 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 
Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
 De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending. 

7.6  Overige bepalingen

1. Door aanmelding voor of deelname aan deze prijsvraag 
verklaren de aanmelders dan wel deelnemers zich 
onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de 
documenten, behorende bij deze prijsvraag.

2. Deelnemers verplichten zich geconstateerde 
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en 
onregelmatigheden in de verstrekte documenten zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van 
de uiterste datum van aanmelding dan wel inzending, te 
melden aan de aan de officiële contactpersoon van de 
uitschrijver. Doet men 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.

3. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om 
aanmelders dan wel 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 aanmelders dan wel deelnemers 
niet geschonden wordt en mits dit de oorspronkelijke 
inschrijving niet wijzigt.

4. Het is de deelnemer(s) niet toegestaan om afspraken met 
andere bij deze selectie betrokken deelnemer(s) te maken 
over zijn eigen inzending of die van andere deelnemers(s). 

5. 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. 

6. De gemeente is niet verplicht te gunnen. De gemeente 
behoudt zich het recht voor om zich van het maken van 
een selectie te onthouden en kan deze selectieprocedure 
op ieder moment om welke reden dan ook beëindigen. 
In dat geval komt de selectieprocedure te vervallen en 
is de gemeente vrij om onder de door haar te bepalen 
voorwaarden en wijze een ontwikkelaar/opdrachtgever/

erfpachter te werven. In geval de gemeente niet tot 
gunning overgaat of de inschrijving voortijdig beëindigt, 
is de gemeente nimmer schadeplichtig.

7. Het betreft een ontwerpprijsvraag. Gemeentelijk en 
andere relevant beleid zal door inschrijvers kunnen 
worden gebruikt t.b.v. hun uitwerking. Andere ideeën, 
suggesties en visies van derden zullen niet worden 
meegenomen.
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