Bijlage 08 Nota van inlichtingen
Gepubliceerd: 25 mei 2022
Deze Nota van Inlichtingen bevat opmerkingen van de uitschrijver plus de vragen over de
‘Ideeënprijsvraag hergebruik Afvalkathedraal Den Haag Binckhorst’, die zijn gesteld in de fase van de
voorselectie, en de antwoorden op deze vragen. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor
het bepaalde in het reglement van de prijsvraag. De vragenronde is gesloten op 23 mei 2022.
Opmerking van de uitschrijver
Opgave
De uitschrijver wil graag benadrukken dat het bij deze ideeënprijsvraag niet slechts gaat om het
herbestemmen van het gebouw, maar juist ook om gebiedsontwikkeling: om het creëren van
meerwaarde en een duurzame leefomgeving voor de stad. Het gesprek daarover, aan de hand van
de ideeën die voor deze opgave worden aangereikt, is dan ook een belangrijke opbrengst van deze
prijsvraag.
Aanvullende informatie
In het reglement, pag. 2, is vermeld dat aanvullende informatie wordt verstrekt aan de deelnemers
die worden uitgenodigd om een inzending te doen. De uitschrijver heeft besloten deze informatie
nu reeds ter beschikking te stellen en heeft deze informatie gepubliceerd op de webpagina van de
prijsvraag, zie bijlage 07.
Vragen en antwoorden
Aanmelding en deelname
1

Vraag
Ik ben eind 2014 ingeschreven Architectenregister, maar ik zou me toch graag willen
aanmelden, kan dat?
Antwoord
De uitschrijver wil graag inzichten van jonge ontwerpers verkrijgen. Zij heeft ergens een grens
moeten trekken en heeft deze grens bepaald op 1 januari 2015. Aan deze prijsvraag kunt u
helaas niet meedoen.
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Vraag
Is het toegestaan deel te nemen aan de prijsvraag wanneer je als deelnemer bezig bent met
BEP of PEP?
Antwoord
Deelname aan de prijsvraag staat open voor architecten. Na afronding van de BEP of PEP en
inschrijving in het Architectenregister mag u de beschermde titel architect gebruiken. U kunt
dus niet zelfstandig deelnemen aan deze prijsvraag. Wel is het mogelijk om u aan te sluiten bij
een architect, geregistreerd op of na 1 januari 2015, die als hoofdverantwoordelijke inzender
optreedt. Zie verder reglement art. 3.1.
Architecten die worden geselecteerd om een inzending te doen voor de prijsvraag sturen bij
hun inzending een inschrijvingsbewijs uit het Architectenregister (of een vergelijkbaar
buitenlands register) mee. Zie Format aanmeldingsformulier, bijlage 06.
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3

Vraag
Voor aanmelding wordt gevraagd om een portfolio in max 3 A3 en een motivatie. Is de
motivatie onderdeel van de 3x A3 of kan dit in aanvulling op de 3 A3’s wordt ingediend?
Antwoord
De motivatie is onderdeel van de 3 A3’s.
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Vraag
Is de motivatietekst inbegrepen bij de 3 A3 pagina’s, of is dit op een externe pagina?
Antwoord
Zie het antwoord op de voorgaande vraag.
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Vraag
Is er een maximumaantal tekens/woorden voor de motivatie?
Antwoord
Neen.
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Vraag
Bij de inzending van de prijsvraag (2e ronde) is een maximum lettertype aangegeven, geldt dit
ook voor de voorselectie? Kortom geldt er ook een minimum font van 11 pt voor de
voorselectie?
Antwoord
De prijsvraag vindt plaats in één ronde en wordt voorafgegaan door een voorselectie op basis
van portfolio. De tekst in dit portfolio dient ook minimaal corps 11pt te zijn.
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Vraag
“Het staat deelnemers vrij om samenwerking te zoeken met professionals en/of studenten uit
andere (ruimtelijke) vakgebieden wanneer zij denken dat hun inzending daardoor beter
wordt. Hierbij geldt dat de architect die de inzending doet, de hoofdverantwoordelijke
inzender blijft. “ Er wordt in de selectieronde gevraagd om een portfolio. Mag je hierbij ook
portfolio projecten gebruiken van de samenwerkende professionals?
Antwoord
Het portfolio heeft uitsluitend betrekking op eigen werk van de architect die zich aanmeldt.
Wanneer deze architect als projectarchitect bij een bureau werkt of heeft gewerkt, kunnen
plannen waaraan hij/zij heeft meegewerkt in het portfolio worden opgenomen. Daarbij wordt
vermeld, welk aandeel deze architect bij deze plannen heeft gehad.
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Vraag
Klopt het dat de referentiebeelden in de portfolio enkel van eigen werk mogen zijn?
Antwoord
Dat is juist. Zie antwoord op de voorgaande vraag.
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Vraag
Mogen er afbeeldingen van de afvalkathedraal gebruikt worden in de portfolio?
Antwoord
Neen, de afvalkathedraal is immers ontworpen door Jan Brouwer. Zie ook het antwoord op de
voorgaande vraag.

Procedure
10 Vraag
De vergoeding van 5,000 euro is erg laag voor het opstellen van een visiedocument. Is er een
mogelijkheid dat de vergoeding van 5,000 euro voor de prijsvraaginzending wordt verhoogd,
zodat deze een betere afspiegeling is voor het werk dat zal worden gedaan?
Antwoord

2

De prijsvraag betreft een ideeënprijsvraag. Er wordt gevraagd om een visie met verbeelding
op hoofdlijnen, niet om een VO of DO van het gebouw, dus het uitwerkingsniveau is globaal.
Wijzigingen bv door het aanbrengen van tussenvloeren moeten afleesbaar zijn in de
visiedocumenten. Met die bedoeling wordt in het reglement bijvoorbeeld gesproken over
dwarsdoorsneden. Ofwel: de wijze van verbeelding is aan de deelnemer en hangt af van het
idee. Het bedrag van € 5.000,- is een tegemoetkoming in de kosten. De uitschrijver beoogt
door middel van een voorselectie en een beperkte uitvraag voor de geselecteerde partijen de
inspanningen die verricht moeten worden beperkt te houden. De tegemoetkoming wordt niet
verhoogd.
11 Vraag
Wordt er in de inzending verwacht dat externe adviseurs (constructeurs, energie,
duurzaamheid, etc.) worden geraadpleegd, en zo ja, is hier een aanvullend budget voor?
Antwoord
Het is aan de deelnemers om al dan niet externe expertise te betrekken, maar het gaat
nadrukkelijk niet om een uit te werken dan wel uit te voeren idee. Beoogd wordt om de
gemeente inzicht te bieden in de mogelijkheden. De hedendaagse ontwerppraktijk vereist
uiteraard wel aandacht voor specifieke facetten zoals duurzaamheid, energietransitie,
circulariteit en klimaatadaptatie. Er is geen aanvullend budget beschikbaar.
Opgave
12 Vraag
Is ook herbestemming "wonen" mogelijk, als middelpunt van een urbaan verdicht groen
wooncomplex? Een soort Couperusduin 2.0 aan het water? Ooit was Den Haag immers de
pionier van verdicht groenstedelijk wonen. Nu komen er in dit gebied louter hoge woontorens
en blijft Den Haag in moderne vormen van grootstedelijk verdichte urbane laagbouw achter
bij Rotterdam (Little C) en Amsterdam (bv Houthaven en in voorstad Diemen het Holland
Park). De vuilnis kathedraal is een geweldig en uniek object en samen met de directe
omgeving zou het zich m.i. prima lenen voor zo'n bestemming. De stad krijgt dan ook een
super zichtlocatie gezien vanaf het waterfront aan de overkant: (de T- kruising van de Trekvliet
en de Laakhavens).
Antwoord
De afvalkathedraal staat op het terrein van de vroegere gasfabriek. De ondergrond is zodanig
vervuild dat er geen woningbouw mag worden gerealiseerd. Het grondwater wordt wel
gereinigd maar dat is een zeer langdurig proces. Buiten de kavel is woningbouw wel mogelijk
uiteraard.
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