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Bijlage 08  

Nota van inlichtingen Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide 
Gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag 24 mei 2022. 
 
Deze nota van inlichtingen volgt op de informatiebijeenkomst prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide 
die plaatsvond op 20 mei 2022. De nota bevat een korte toelichting op de excursie en de presentaties 
die zijn gehouden (in aanvulling op bijlage 07) en de vragen en antwoorden die aan de orde zijn 
geweest.  
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de 
prijsvraag. 
De vragenronde staat open tot en met 7 juni 2022.  
 

Verslag informatiebijeenkomst 20 mei 2022 

Excursie 
Vrijdag 20 mei heeft de gemeente Bergen (L.) in het kader van de prijsvraag Waterpaviljoen 
Seurenheide een informatiebijeenkomst georganiseerd. Gezien de grote belangstelling voor de 
prijsvraag is met 2 groepen gewerkt. Groep 1 ging op excursie en groep 2 kreeg een presentatie, 
waarna het werd omgedraaid.   
 
De excursie vond plaats onder leiding van Andries Arts (hoofd Buitendienst). Tijdens de wandeling 
door het gebied, heeft hij veel kunnen vertellen over het ontstaan van het gebied en de meren, de 
natuur en het huidige gebruik van het gebied. De deelnemers aan de excursie hebben onderweg alle 
vrijheid gekregen om foto’s te maken en vragen te stellen over de omgeving en natuurwaarden.  
De relevante vragen zijn verzameld en opgenomen in deze nota van inlichtingen. Het was een 
inspirerende wandeling waar we veel positieve reacties op hebben gehad.  
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Hieronder een afbeelding van de route van de wandeling (in geel). 
 

 
 
De waterstand van het Leukermeer kan, in extreme situaties, reiken tot de witgekleurde bovenkant 
van de drie palen in onderstaande foto. 
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Presentaties 
 
Bewegen vanuit een natuurlijke basis 

- De gemeente hecht aan kleinschaligheid, verbinding en saamhorigheid in de omgeving en is 
niet op zoek naar een pretpark in Seurenheide. In het Waterpaviljoen moet ruimte zijn voor 
activiteiten van mensen uit de omgeving. 
  

Actieprogramma vrijetijdseconomie 
- De vrijetijdseconomie is in de gemeente Bergen een belangrijke sector en biedt meer dan 

gemiddeld werkgelegenheid. Het aanbod van recreatief verblijf is ook hoger dan gemiddeld. 
De gemeente wil samen met stakeholders uit deze sector bekijken hoe deze sector kan 
worden versterkt.  

- Nationaal park de Maasduinen is een grote publiekstrekker met jaarlijks 1 a 1,5 miljoen 
bezoekers. De kwantiteit van de dagrecreatie is aanwezig. De gemeente zoekt verbetering van 
de kwaliteit waarbij gezocht wordt naar de balans tussen toeristen en de beleving in het 
gebied enerzijds en voordelen voor de eigen inwoners, zonder te veel overlast, anderzijds. 

- Het 5-sterrenvakantiepark in het gebied wordt uitgebreid met de bouw van nieuwe 
recreatiewoningen. 

- De ontvangst van bezoekers in het gebied bij het toeristisch transferium wordt gekoppeld aan 
het gebruik van het waterpaviljoen. 

 
Verkeer en infrastructuur 

- De drie sterren op de kaart (zie bijlage 07) zijn de drie hotspots (poorten) in het gebied die 
met elkaar zijn verbonden door een waterboulevard. De bereikbaarheid van de hotspots staat 
tevens op de kaart aangegeven. 

- De gemeente zoekt een manier om de druk van bezoekers meer te spreiden. Met de realisatie 
van het waterpaviljoen als trekkende functie wordt de (parkeer)drukte en het aantal 
bezoekers meer over het gebied verspreid. 

- Bezoekers van het waterpaviljoen zullen niet bij het paviljoen zelf parkeren maar in het gebied 
waar momenteel de manage is gevestigd. 

- In het kader van waterveiligheid worden aan de kant van de waterpoort nieuwe geulen 
gerealiseerd bij de Maas. Een deel van dat gebied zal worden afgegraven en omgevormd 
worden tot plassengebied. De gemeente is geen groot voorstander van watersport als jetski’s 
en speedboten en zal gebruik daarvan dan ook ontmoedigen. 

  
Visie Seurenheide  

- Uit een locatieverkenning is gebleken dat het wenselijk is de manage te verplaatsen waardoor 
ruimte vrijkomt voor realisatie van parkeerplaatsen. 

- De gemeente is eigenaar van alle gronden in het gebied en ook van de manage zelf. Hierdoor 
heeft de gemeente regie over en controle op ontwikkelingen in het gebied. 

- De gemeente ziet kansen voor het realiseren van elektrische oplaadpunten bij de 
parkeerplaats en bijvoorbeeld kanoverhuur elders in het gebied. 

- Momenteel wordt het dagstrand van de locatie van het waterpaviljoen gescheiden door een 
hekwerk. Het hekwerk zal worden verwijderd waardoor het dagstrand toegankelijker wordt. 

- De toekomstige exploitant van het waterpaviljoen wordt verantwoordelijk voor het beheer 
daarvan en van de voorzieningen voor het dagstrand.  

- Activiteiten rondom het strandbad vinden aan de noordzijde plaats. De zuidzijde wordt nu, en 
in de toekomst, extensief gebruikt. 
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Opgave 
- Het paviljoen moet het strandbad en het Leukermeer met elkaar verbinden door zich op beide 

zijden van het water te richten. 
- In het zoekgebied zijn hoogteverschillen aanwezig, hiermee zijn de rivierduinen nagebootst. 

De gemeente kan zich voorstellen dat het gebied niet wordt geëgaliseerd maar juist gebruik 
wordt gemaakt van deze hoogteverschillen.  

- In verband met de beoogde kleinschaligheid acht de gemeente 300m2 voor het terras 
voldoende omvang. 

 

Vragen en antwoorden 

Procedure 

1 Vraag 
Waarom is gekozen voor een prijsvraag? Hoopt de gemeente op ideeën te komen op basis van 
de inzendingen? 
 
Antwoord 
De gemeente is op zoek naar creatieve voorstellen en laat zich graag verrassen door de 
architecten. Daarom zijn voor de eerste ronde van de prijsvraag ook geen randvoorwaarden 
gesteld en een beperkt aantal kaders. Gevraagd wordt om een visie, een droom, over wat op de 
beoogde locatie gerealiseerd kan worden.  

2 Vraag 
Meestal wordt een ideeënprijsvraag uitgeschreven als er nog niet een helder idee is wat de 
uitschrijver precies wil. 
 
Antwoord 
In de structuurvisie Maaspark Well  is de ontwikkelingsrichting voor Seurenheide en omgeving 
vastgelegd. Hierin is ook de realisatie van het waterpaviljoen opgenomen. De gemeente zoekt 
kwaliteit en creativiteit. Daarom is gekozen voor een prijsvraag voor een architectonisch 
ontwerp. Bovendien is geen sprake van een ideeënprijsvraag: de uitschrijver heeft de intentie 
om aan de winnaar van de prijsvraag een vervolgopdracht te verstrekken.  
De structuurvisie Maaspark Well (bijlage 09) is hier te vinden: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0893.ST11013MPWELLWEL-
VA01 

3 Vraag 
De laatste nota van inlichtingen wordt op 10 juni gepubliceerd. De inzendtermijn sluit op 20 
juni. Waarom is de termijn tussen publicatie en inzenden zo kort? 
 
Antwoord 
De termijn van uiterlijk tien dagen tussen de sluiting van de vragenronde en de publicatie van 
de nota van inlichtingen is conform de Aanbestedingswet. 

4 Vraag 
De technische commissie toetst de inzendingen. Wat wordt getoetst en is deze commissie 
dezelfde als de jury? 
 
Antwoord 
De technische commissie bestaat uit ambtenaren van de gemeente die de inzendingen toetsen 
op haalbaarheid. Deze commissie is niet dezelfde als de jury.  
Zie reglement art 5.1. resp. 5.2. voor de samenstelling van de technische commissie en de jury.  
 

5 Vraag 
Kunt u de expertise van de juryleden toelichten? 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0893.ST11013MPWELLWEL-VA01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0893.ST11013MPWELLWEL-VA01
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Antwoord 
Deze expertise is reeds toegelicht in het reglement art. 5.2. Ter verduidelijking:  
Antoon Splinter: wethouder gemeente Bergen, geen stemrecht in de jury 
Franz Ziegler: stedenbouwkundige en architect, bureau Ziegler Branderhorst Rotterdam 
Juliette Hofman: directeur herontwikkeld DRU Industriepark, Ulft 
Marjan van Capelle: landschapsarchitect Kuiper Compagnons, opsteller Visie Seurenheide 
Goof Lukken: specialist toerisme en recreatie, tevens verbonden aan Academie voor Toerisme 
van de Internationale Hogeschool NHTV (sinds 2018: Breda University). 

6 Vraag 
Waarop toetst de jury in de eerste ronde van de prijsvraag? 
 
Antwoord 
De jury toetst de inzendingen niet, dat doet de technische commissie, zie reglement art. 5.1. De 
jury beoordeelt de inzendingen in beide ronden van de prijsvraag aan de hand van de 
beoordelingscriteria zoals vermeld in het reglement art. 5.2.  

7 Vraag 
Hoe kan het beoordelingscriterium haalbaarheid in de eerste ronde van de prijsvraag worden 
beoordeeld? Er wordt immers niet om financiën gevraagd. 
 
Antwoord 
Haalbaarheid heeft betrekking op meer dan alleen financiën, zoals bijvoorbeeld 
realiseerbaarheid. De wijze waarop met dit criterium wordt omgegaan is aan de jury. 

8 Vraag 
Vooruitlopend op de tweede ronde van de prijsvraag: komt er een scoringssystematiek? 
 
Antwoord 
Bij de prijsvraag wordt niet gewerkt met scores. De jury komt tot een integraal totaaloordeel 
waarbij de beoordeling in taal wordt gevat.  

9 Vraag 
Mogen omwonenden meestemmen over de keuze van het ontwerp? 
 
Antwoord 
In het gebied zijn weinig omwonenden. Als de drie ontwerpen zijn uitgewerkt worden deze 
tentoongesteld. Geïnteresseerden kunnen daar een reactie op geven. Deze reacties worden 
meegegeven aan de vakjury die kennisneemt van deze reacties. Er is geen sprake van en 
democratisch proces aan de hand van stemmen. De vakjury beslist.  

10 Vraag 
Worden wij per email geïnformeerd als de nota van inlichtingen of andere stukken worden 
gepubliceerd? 
 
Antwoord 
Neen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich op de hoogte te houden van 
de gepubliceerde stukken. In het reglement art. 7.1 is een planning opgenomen waarin is 
vermeld welke stukken wanneer worden gepubliceerd. 

Opgave 

11 Vraag 
€ 1,3 miljoen bouwbudget is niet veel. 
 
Antwoord 
De gemeente acht dit bouwbudget realistisch. 

12 Vraag 
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Is het bouwbudget van € 1,3 miljoen een harde grens? Maakt het honorarium van de architect 
onderdeel uit van dit bedrag? 
 
Antwoord 
De € 1,3 miljoen is een begroot bouwbudget. Als naar aanleiding van bijvoorbeeld sterk 
stijgende prijzen bijstelling van dit budget nodig, dan is daar ruimte voor. Het budget heeft 
alleen betrekking op de bouw, niet op het honorarium. Zie reglement art. 3.3 onder het kopje 
financiën.  

13 Vraag 
Maken de keuken en inventaris ook deel uit van het bouwbudget van € 1,3 miljoen? 
 
Antwoord 
Neen. Zie ook reglement art. 3.3 onder het kopje financiën. 

14 Vraag 
Is verhuur van kano’s onderdeel van het waterpaviljoen? 
 
Antwoord 
Neen. 

15 Vraag 
Wat is het zoekgebied voor het paviljoen? 
 
Antwoord 
Het zoekgebied voor het paviljoen is in het reglement geel gearceerd, zie pagina 8 van het 
reglement (en nogmaals hieronder) Het zoekgebied is ongeveer 1.200 m2. 

 
 
 
 
 
 

16 Vraag 
Hoe strikt is het zoekgebied voor het paviljoen? 
 
Antwoord 
Er mag niet van het zoekgebied worden afgeweken. 
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17 Vraag 
Mag het geel gearceerde gebied worden overschreden met overkragingen? 
 
Antwoord 
Ja, dat mag in beperkte mate maar zonder ondersteuning.  

18 Vraag 
Is er een bestemmingsplan beschikbaar met het bouwvlak?  
 
Antwoord 
De locatie ligt in het bestemmingsplan van ’t Leuken-Seurenheide. Dit bestemmingsplan dateert 
uit 1994 en voorziet op de locatie van het waterpaviljoen niet in de juiste bestemming en ook 
niet in een bouwvlak. De gemeente zal in het vervolg op de prijsvraag een bestemmingsplan 
maken. Dit bestemmingsplan is in voorbereiding. 

19 Vraag 
Is er een maximale hoogte voor het gebouw? 
 
Antwoord 
Exacte maatvoeringen zijn niet beschikbaar. De gemeente gaat uit van een enkellaags paviljoen 
waarbij split level is toegestaan. We denken dat er met een hoogte van 8 meter inclusief 
splitlevel ruim voldoende is voor het ontwerp. 

20 Vraag 
Is er een maatvoeringstekening beschikbaar? 
 
 
Antwoord 
Neen. In de eerste ronde van de prijsvraag wordt gevraagd om een visie. Aan de geselecteerden 
voor deelname aan de tweede ronde kan additionele informatie worden verstrekt. 

21 Vraag 
Is er informatie over de bodem? 
 
Antwoord 
Deze informatie wordt aan de geselecteerden voor deelname aan de tweede ronde verstrekt. 

22 Vraag 
Moet het paviljoen ook ’s-avonds gebruikt worden? 
 
Antwoord 
Ja. Maar er wordt niet gestreefd naar late openingstijden omdat geluid ver over het water 
draagt. 

23 Vraag 
Is er in verband met de inrichting van het paviljoen al een exploitant in beeld? 
 
Antwoord 
Neen. De focus van de prijsvraag ligt op het ontwerp van het gebouw. Er zijn algemene 
normcijfers met betrekking tot de inrichting. Gekoppeld aan de beoogde oppervlakte van het 
paviljoen is dat voldoende informatie.  

Locatie en context 

24 Vraag 
Wordt de manage nu als storend waargenomen? Verplaatsen kost de nodige financiële 
middelen. 
 
Antwoord 
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Om het recreatief transferium te realiseren is de grond bij de manage nodig als parkeerruimte. 
Bovendien heeft de manage een upgrade nodig. De financiële ruimte voor verplaatsing is bij de 
gemeente aanwezig. 

25 Vraag 
Hebben de drie poorten in het gebied allemaal een andere functie? Wat betekent dit voor de 
functie van het waterpaviljoen? 
 
Antwoord 
Het horecapunt “Bosbrasserie in de Sluis”, ligt in de natuurpoort. Dit is een belangrijk 
entreepunt voor bezoekers die het gebied de Maasduinen in willen gaan. De bosbrasserie met 
bezoekerscentrum ligt op sluizen die niet meer worden gebruikt. De locatie heeft een eigen 
karakter en is een paar jaar geleden bekroond tot mooiste terras van Limburg. 
Bij de waterpoort zijn een vakantiepark en jachthaven aanwezig en is een verbinding met de 
Maas. Hier kunnen bezoekers het water beleven door te zwemmen en varen. Daarmee heeft 
deze locatie ook een eigen identiteit. 
De recreatiepoort, de locatie voor het waterpaviljoen, is bedoeld om de natuurpoort te 
ontlasten. In zowel de winter als zomer kan het daar erg druk zijn bij mooi weer. Door de ligging 
bij Dagstrand Seurenheide wordt voorzien in een besloten zwemplas. En daarmee heeft het ook 
een eigen karakter dat complementair is aan de andere poorten. 

26 Vraag 
Is de gemeente eigenaar van het bezoekerscentrum? 
 
Antwoord 
Neen. Stichting het Limburgs Landschap is eigenaar van het centrum dat overigens goed wordt 
bezocht.  

27 Vraag 
Wat / waar zijn de boskamers? 
 
Antwoord 
In de Visie Seurenheide, bijlage 1a, is informatie te vinden over de boskamers. De boskamers 
moeten worden gezien als een landschappelijk raamwerk, in segmenten, bestaande uit bomen 
en struiken. Deze zijn verder niet relevant voor voorliggende prijsvraag. 

28 Vraag 
Hoe worden de trappen aan beiden zijden van locatie gebruikt? 
 
Antwoord 
De trappen zijn ontworpen om uit te nodigen tot gebruik als zitplaats en als markant object. 
Naar de toekomst toe zou het kunnen fungeren als tribune voor bijvoorbeeld activiteiten op het 
water. Het gebruik is nu ontspannen.  

29 Vraag 
Kunnen de trappen die dagstrand Seurenheide en het Leukermeer met elkaar verbinden 
worden verwijderd? 
 
Antwoord 
Neen. 

30 Vraag 
Kunnen we een hoogteprofielkaart van het gebied krijgen? Inclusief waterstanden van de 
meren? 
 
Antwoord 
Deze informatie wordt aan de geselecteerden voor deelname aan de tweede ronde verstrekt. 
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Vervolg 

31 Vraag 
De gemeente is opdrachtgever. Is er al een exploitant voor het paviljoen in beeld? 
 
Antwoord 
Er is bewust gekozen om eerst een ontwerpprijsvraag uit te schrijven. Aan de hand van het 
ontwerp kunnen exploitanten interesse tonen. Een aantal personen heeft al laten weten 
interesse te hebben. 

 


