
Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide

INFORMATIEBIJEENKOMST 20 mei 2022

Start om 11 uur

Groep 1 gaat eerst het gebied in, onder leiding 
van Andries Arts

Groep 2 woont eerst een presentatie bij, onder 
leiding van Natascha Bakker

Om circa 12 uur worden de 2 groepen gewisseld



Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide

Programma

1. Welkom & wandeling of presentatie
2. Omgevingsvisie Bergen 2030 en Programma VerduurSamen 2030 

Natascha Bakker, projectleider, gemeente Bergen
3. Actieprogramma vrijetijdseconomie                                                        

Sjoerd Zegers, beleidsmedewerker Economie, Recreatie & Toerisme
4. Verkeer & Infrastructuur                                                                                             

Mart Haumann, beleidsmedewerker civiele techniek
5. Visie Seurenheide                                                                                    

Natascha Bakker
6. Procedure                                                                                                                  

Cilly Jansen, Architectuur Lokaal
7. Vragen en antwoorden                                                                                  

o.l.v. Natascha Bakker



Omgevingsvisie 
Bergen 2030 

(23 april 2019 vastgesteld)

De meest 
toekomstbestendige 
gemeente van 
Nederland!



Bewegen vanuit een 
natuurlijke basis

 Respect voor natuur en 
landschap

 Ruimte bieden aan 
vernieuwende initiatieven

 Samen met de inwoners en 
ondernemers

 Initiatieven die het 
zelfvoorzienend vermogen 
bevorderen en onderlinge 
saamhorigheid vergroten



Programma VerduurSamen 2030



Actieprogramma vrijetijdseconomie



Actieprogramma vrijetijdseconomie

De gemeente Bergen positioneert zich de 

komende jaren als het hart van de 

Maasduinen’. Toeristen en inwoners kunnen 

dit beleven met kwalitatief, aantrekkelijk 

en onderscheidend aanbod dat in balans is 

met de leefbaarheid en leefomgeving. 



Actieprogramma vrijetijdseconomie

• Speerpunt: Toekomstbestendig, divers en 

voldoende aanbod

• Toeristen vanuit Nederland, Duitsland en 

België

• Doelgroepen

• Geïnteresseerde streekliefhebber van 

natuur en cultuur

• Liefhebber van eigentijds vermaak, 

winkelen en gezelligheid



Verkeer & infrastructuur





Visie Seurenheide (2020)

 Aanwezige sferen in het 
landschap verrijken & 
ecologische waarden 
versterken

 Identiteit en diversiteit van 
Seurenheide versterken

 Recreatief transferium en 
startplek voor actieve 
recreatie

 Water zichtbaar en 
beleefbaar maken

 Dagstrand met eenvoudige 
voorzieningen (openbaar 
toegankelijk)





De Opgave & Prijsvraag



Gevraagd wordt om: 
1. Een onderscheidend ontwerpvoorstel voor een 

nieuw, uniek en tevens functioneel, duurzaam, 
realiseerbaar en betaalbaar horecapunt in 
Seurenheide. 

2. Het horecapunt vormt een belangrijke 
‘blikvanger’ en richt zich aan beide zijden op het 
water. 

3. Het ontwerp maakt gebruik van de 
landschappelijke setting die het gebied zo 
waardevol maakt. 

De Opgave



Zoekgebied is circa 1.200 m2
Footprint gebouw maximaal 600 m2
Terras maximaal 300 m2

Het gebouw is:
Functioneel, bevat voorzieningen voor het dagstrand, 
efficiënt te beheren en te onderhouden. 
Adaptief & duurzaam & multi-inzetbaar

Richtinggevend bouwbudget is € 1,3 miljoen excl. BTW

Basis info



Ronde 1: een creatief voorstel met globale visie op de 
opgave. Geen randvoorwaarden!

Ronde 2: de geselecteerde 3 partijen werken de visie 
verder uit tot een ontwerpvoorstel.

Prijsvraag in 2 rondes



Technische commissie: 
bestaande uit ambtenaren & externe adviseur 
Dorp Stad en Land

Vakjury:
 Voorzitter: wethouder Antoon Splinter (zonder 

stemrecht)
 Franz Ziegler, Ziegler Branderhorst
 Juliette Hofman, DRU Industriepark
 Marjan van Capelle, Kuiper Compagnons 
 Goof Lukken, The Business of Fun

Jury



Procedure eerste ronde

Deelname
> architecten: Architectenregister + KvK
> evt. derden: niet onlosmakelijk van 
(hoofdinzender)

Planning
7 juni 2022 12.00 uur Sluiting vragenronde

(ipv. 6 juni, 2e Pinksterdag) 
10 juni Publicatie Nota van Inlichtingen
20 juni Sluiting inzendtermijn, 12.00 (middag)



Procedure eerste ronde

Inzendingen 1e ronde

1. Visie in tekst en beeld 
> helder verwoord in een toelichtende tekst 
> referentiebeelden (relevantie toelichten)
> evt. schema’s die het concept verduidelijken 
> géén ontwerpvoorstellen
> 2 pagina A3 (formaten tekst en beeld)

2. Formulier eigen verklaring
> download website
> NB: ondertekening hoofdinzender



Procedure eerste ronde

Deelname
3 geselecteerde architecten, op uitnodiging
> nadere informatie opgave en planning
> evt. algemene & individuele aanbevelingen

27 juni Toetsing technische commissie
8 juli Beoordeling
15 juli Uiterlijk bekendmaking resultaat

Procedure tweede ronde



Procedure tweede ronde

Planning
22 juli Startbijeenkomst met deelnemers
6 sep Sluiting vragenronde
9 sep Nota van Inlichtingen
12 sep Consultatieronde
26 sep Sluiting inzendtermijn 12.00 

1. Structuurontwerp STB 2014
2. Toelichting
3. Projectraming SSK 2018
4. Samenvatting en afbeelding
5. Formulier Eigen verklaring



Procedure tweede ronde

Daarna Toetsing
Tentoonstelling / reacties
Beoordeling, presentatie aan de jury

Bekendmaking resultaat
Juryrapport na afloop van de gehele procedure



Vragen?


