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Opgave 
 

De gemeente Bergen, Limburg, ziet het gebied Seurenheide als de sleutel tot het versterken van het 

toeristisch-recreatief aanbod en de bijbehorend landschappelijk structuur binnen Maaspark Well. 

Bij deze ontwikkeling zoekt zij naar de balans tussen beleving en behoud van natuurlijke en 

landschappelijke waardes en de doorontwikkeling van het economisch perspectief van het gebied. 

Door het gebied Seurenheide tot ontwikkeling te brengen wil de gemeente de identiteit van het 

gebied versterken met plek voor ontmoeting, ontspanning en kleinschalige economische 

ontwikkeling. Op een toplocatie aan het water en nabij het Nationaal Park de Maasduinen, is 

ruimte voor het realiseren van een waterpaviljoen met horecafunctie, het exploiteren van een 

dagstrand en het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie.  

 

Hiertoe heeft de gemeente op 3 mei 2022 de openbare Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide 

uitgeschreven onder architecten Aan hen is gevraagd om een onderscheidend ontwerpvoorstel 

voor een nieuw, uniek en tevens functioneel, duurzaam, realiseerbaar en betaalbaar horecapunt in 

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

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

maakt. 

De gemeente is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag 

met de intentie om diens winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren en de winnaar daarbij 

tijdens het hele proces te betrekken.  

De Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide is uitgeschreven aan de hand van het gelijknamige 

reglement, en is verlopen in twee ronden. De prijsvraag werd georganiseerd samenwerking met 

Architectuur Lokaal en werd digitaal uitgeschreven via de webpagina van de prijsvraag. Ook is de 

prijsvraag aangekondigd op TenderNed, met kenmerk 348567.  

Zie bijlage 1 voor het verloop van de prijsvraag. 

https://arch-lokaal.nl/waterpaviljoen-seurenheide/
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Eerste ronde 
 

De eerste ronde, waarin werd gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden, had het 

karakter van een ideeënprijsvraag. Deze ronde ging van start met een informatiebijeenkomst op 

locatie, waarbij ook excursies door het gebied plaatsvonden. Aan de bijeenkomst namen ongeveer 

65 geïnteresseerde architecten deel. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen 

over de prijsvraag. 

 

 
Informatiebijeenkomst en excursies, 20 mei 2022  

 

De eerste ronde is anoniem verlopen. Er werden 133 inzendingen ontvangen. Deze inzendingen zijn 

door de technische commissie getoetst aan de gestelde voorwaarden. De commissie heeft het 

rapport van haar bevindingen aan de jury verstrekt. 12 inzendingen zijn ongeldig verklaard omdat 

deze niet aan de voorwaarden hebben voldaan.  

 

Jury 

In beide ronden van de prijsvraag zijn de inzendingen beoordeeld door een jury, bestaande uit: 

Antoon Splinter (wethouder gemeente Bergen, voorzitter, zonder stemrecht), Franz Ziegler (Ziegler 

Branderhorst), Juliette Hofman (DRU Industriepark), Marjan van Capelle (Kuiper Compagnons) en 

Goof Lukken (The Business of Fun).  

Secretaris van de jury was Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman en Tom Prins (Architectuur Lokaal).  

 

Bij de beoordeling van de inzendingen hanteerde de jury de volgende criteria:  

-  Creativiteit: de mate waarin op aansprekende wijze wordt gereageerd op de opgave;  

-  Duurzaamheid: de mate waarin realistische voorstellen worden gedaan voor materiaal- en 

energiegebruik en/of hergebruik en natuurinclusiviteit;  

-  Haalbaarheid: de mate waarin het voorstel realistisch is wat betreft functionaliteit, 

uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. 

 

Beoordeling van de inzendingen 

Voorafgaand aan de gezamenlijke beoordeling hebben de juryleden de inzendingen individueel 

bestudeerd en ieder een voorkeur voor zes inzendingen aangegeven. Uit deze voorkeuren is een 
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overzicht opgesteld dat diende als leidraad voor de gezamenlijke beoordeling die, na een bezoek 

aan de locatie, plaatsvond in het gemeentehuis van Bergen.  

Wegens verhindering van de voorzitter heeft de secretaris het voorzitterschap van de jury in de 

eerste ronde waargenomen. Bij de beoordeling waren ook Natascha Bakker, voorzitter van de 

technische commissie, en Bram Talman aanwezig. 

 

 
Jury, locatiebezoek en beoordeling eerste ronde, 8 juli 2022 

 

Algemene indrukken  

Voorafgaand aan de beoordeling van de inzendingen heeft de jury haar algemene indrukken over 

het geheel aan inzendingen geformuleerd.  

-  Er zijn zeer veel inzendingen ontvangen en daartoe hebben de inzenders grote inspanningen 

gedaan. De inzendingen geven blijk van veel kwaliteiten, maar die ene geniale inzending zit er 

niet bij. 

-  Het geheel aan inzendingen is divers. Er is sprake van terugkerende thematieken zoals dak als 

landschap, amorfe volumes, cirkelvormige gebouwen, pentagons, driehoekige objecten op de 

symmetrieas tussen de trappen, daken met daaronder een heel transparant volume, gebouwen 

die worden ingegraven onder een doorlopend landschap en voorstellen die refereren aan het 

industrieel verleden. Enkele visies leggen een romantische relatie met tempels in het landschap. 

Niet alle inzendingen komen tot de gevraagde markante blikvanger, die bezoekers zal trekken. 

-  Het aantal inzendingen waarbij een sterke relatie met omgeving wordt gelegd en goed 

aangesloten is op de bestaande openbare ruimte, is beperkt. De verbinding met het dagstrand 

wordt vaak gemist en bij een aantal visies wordt het terras aan de overzijde van het fietspad 

gelegd. Qua omgeving wordt gezocht naar juist het binnenhalen van de natuurbeleving en het 

streven naar extreme transparantie. Er zijn mooie objecten bij die zich esthetisch tot elkaar 

verhouden in de ruimte. 

- Het is mooi om te zien dat de inzenders hoog inzetten op duurzaamheid. Sommige thema’s 

komen steeds terug. Natuurinclusief komt vaak naar voren en er is goed nagedacht over 

‘biobased’ op juist de specifieke locatie. Velen willen de natuur van deze specifieke plek zoveel 
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mogelijk integreren; de omgeving is immers al krachtig genoeg. Sommigen laten landschap 

ongemoeid, anderen maken landschap open.  

-  Er is veel geworsteld met de locatie, wat vaak op te maken valt uit de verhouding tussen tekst 

en beeld en de balans die daarin is gevonden. 

- Veel inzenders maken opsommingen van wat zou kunnen, maar tonen daarbij de haalbaarheid 

en de wenselijkheid niet altijd aan. Sommigen zijn niet concreet over de mogelijkheden en 

benodigdheden voor de exploitatie. Niet alle inzendingen lijken haalbaar binnen de budgettaire 

kaders. 

- Een enkele inzending heeft weinig woorden nodig om de visie zeer duidelijk te maken, anderen 

gebruiken juist veel tekst maar slagen er daarbij niet in om hun visie goed over het voetlicht te 

brengen. 

- Een aantal inzenders is er niet in geslaagd om de referenties goed te duiden, en (toch wel 

kwalijk) het auteurschap bij de referentiebeelden niet te vermelden. 

- Veel inzenders zijn beperkt ingegaan op het programma, maar daar valt in de visiefase nog 

weinig over te zeggen. 

 

De jury heeft de geldige inzendingen beoordeeld in drie ronden. In de eerste ronde zijn de 

inzendingen doorgenomen waarvoor geen van de juryleden een voorkeur aangaf. Over elk van deze 

inzendingen heeft de jury een uitspraak gedaan. Eén inzending werd aangehouden, de overige 

inzendingen vielen af. In de tweede ronde zijn de inzendingen besproken waarvoor één, twee of 

drie juryleden een voorkeur had. Geen van de inzendingen was door alle juryleden voorgedragen. 

In deze ronde werd de aangehouden inzending uit de eerste ronde nogmaals betrokken. 

Uiteindelijk selecteerde de jury unaniem drie inzendingen, en formuleerde zij voor elk van de 

geselecteerde inzendingen enkele aanbevelingen voor de uitwerking.  

Tenslotte werd de anonimiteit van de inzenders opgeheven. 

Zie bijlage 2 voor de beoordeling van de inzendingen in de eerste ronde. 

 

Resultaat eerste ronde 

De drie geselecteerde inzendingen en enkele aanbevelingen voor uitwerking in de tweede ronde: 

 

ISOTROOP  

1.  Toon de landschappelijke inpassing van het paviljoen aan en maak daarbij gebruik van de kansen 

die in het landschap liggen.  

2.  Laat zien hoe het paviljoen aantrekkelijk en laagdrempelig wordt gemaakt voor alle bezoekers, 

juist ook voor de bezoekers van het strand,  

3.  Het concept is kwetsbaar voor de inpassing van functies die gesloten ruimten vereisen. Hoe kan 

dit worden opgelost zonder dat het gebouw hokkerig wordt?  

 

FAUNAPAVILJOEN 

1.  De kracht van het voorstel ligt in de kruisvormige plattegrond. Los de spanning op die aan de 

noordzijde ontstaat bij het fietspad en besteed extra aandacht aan de uitstraling van het 

gebouw aan de zijde van het fietspad.  

2.  Maak duidelijk wat de functie en de ruimtelijke meerwaarde is van de ellipsvormige kern en 

optopping van het paviljoen.  

3.  Heroverweeg de moestuin op het dak en de toegankelijkheid ervan (haalbaar en realistisch?).  
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PARAPENTE  

1.  Maak duidelijk wat de functie en de meerwaarde is van de optopping van het paviljoen  

2.  Laat zien hoe de constructie, passend bij het ontwerp, eruit kan zien.  

3.  Toon de logica van de vormgeving van de pui aan in relatie tot de cruciale binnen/buitenrelatie 

en het uitzicht.  

 

Tweede ronde 
 

Startbijeenkomst en consultatiegesprekken 

Aan de geselecteerde architecten werd gevraagd om hun visies uit te werken tot een 

structuurontwerp met begroting voor de opgave.  

De tweede ronde ging van start met een bijeenkomst in het gemeentehuis van Bergen, waarbij de 

architecten nader werden geïnformeerd over de opgave en het verdere verloop van de prijsvraag; 

ook was er weer de gelegenheid om vragen te stellen.  

Halverwege de tweede ronde vond een consultatieronde plaats, met het doel de inzending te 

optimaliseren. Deze gesprekken vonden individueel plaats; een daarvan verliep digitaal. De 

algemene informatie uit deze gesprekken is aan alle deelnemers versterkt. Hiernaast werden 

individuele vragen individueel beantwoord.  

Na ontvangst van de inzendingen zijn deze getoetst door de technische commissie. Het 

toetsingsrapport is aan de jury verstrekt. 

 

  
Tentoonstelling van de inzendingen, 17-23 oktober 2022, De Buun, Well, en daarna nog enkele dagen in het 
Gemeentehuis in Nieuw Bergen 
 



 
 

8 
 

Tentoonstelling 

Voordat de jury bijeenkwam voor de beoordeling van de inzendingen heeft de gemeente een 

tentoonstelling georganiseerd in het Multifunctioneel Centrum De Buun in Well. Daar konden 

bezoekers van de tentoonstelling hun reactie op de voorstellen geven. De reacties zijn ter 

beschikking gesteld aan de jury en toegevoegd aan dit juryrapport. 

In de laatste dagen van oktober zijn de inzendingen nog te zien geweest in het gemeentehuis in 

Nieuw Bergen. 

Zie bijlage 3 voor de reacties van bezoekers van de tentoonstelling. 

 

Beoordeling van de inzendingen 

De inzendingen werden wederom beoordeeld in het gemeentehuis van Bergen. Naast de jury en de 

secretaris waren hierbij ok Natascha Bakker, voorzitter van de technische commissie, en Tom Prins 

aanwezig. De architecten hebben hun inzendingen beurtelings individueel gepresenteerd aan de 

jury, die vervolgens vragen kon stellen. 

 

Algemene indrukken  

De jury is aangenaam verrast door de inzendingen, die getuigen van goede kandidaten voor de 

opgave. Zij complimenteert de architecten met de hoge kwaliteit van hun plannen en met het vele 

werk dat zij hebben verricht. Bij de uitwerking van hun visies tot een ontwerp hebben zij allemaal 

goed gereageerd op de aanbevelingen die de jury hierbij heeft gedaan. De presentaties die de 

architecten voorafgaand aan de jurybeoordeling hebben gegeven, hebben zeker bijgedragen aan 

goed inzicht in de ontwikkeling van de concepten. 

De jury vergelijkt de uitwerking van de visies met een cadeau dat nu wordt uitgepakt. Zij heeft veel 

waardering voor de verbeeldingskracht waarvan de plannen getuigen, zowel in de grote structuren 

als in de details. Enerzijds liggen de gekozen oplossingen en de typologieën dicht bij elkaar, en is er 

sprake van overeenkomsten in materiaal- en kleurgebruik. Anderzijds onderscheiden de plannen 

zich juist in onder meer landschappelijke inpassing, binnenruimte, exploitatiemogelijkheden, 

duurzaamheid en energie.  

Aan de gemeente raadt de jury aan om in het vervolg op de prijsvraag, ongeacht welk plan als 

winnaar wordt aangewezen, na te denken over de ontsluiting van het strandbad, in betere 

zichtlijnen en looproutes, en het voorkomen van vandalisme, 

Tenslotte heeft de jury kennisgenomen van de reacties van bezoekers van de tentoonstelling van 

de plannen. Zij vindt dat er verrassend veel constructieve reacties zijn ontvangen en is verheugd dat 

deze goed samenvallen met die van de jury. 

 

ISOTROOP  

Thomas Boerendonk (MUTUAL atelier) i.s.m. Daniel Arce Chu (MUTUAL atelier), Jason Serier 
(architect, Recipro-A, Hans Kerkhof (bouwkosten / Kolom Bouw advies), Carl Giskes (ecologische 
bouwmaterialen, Tierrafino) 
 

De kwaliteiten van de knappe, minimalistisch genoteerde visie zijn consequent vertaald in een 

radiaal concept. De kracht van het ontwerp ligt in de ervaring van het gevarieerde landschap. 

Vanuit een architectonische blik zijn goede verbindingen met de omgeving gelegd. De originele 

ronde vorm van het paviljoen biedt een mooie, naar buiten gerichte en gekaderde blik op de 

omgeving; over de keuken heen is er uitzicht op de toppen van de bomen aan de zijde van het bos. 

In het gebouw zijn de hoogteverschillen in het landschap vertaald in verschillende niveaus. De 
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aandacht voor en ervaring van de hoogteverschillen resulteert in verdiepingen en op- en afstapjes 

(traptreden) in het gebouw. Hoewel hierbij is gedacht aan toegankelijkheid voor rolstoelen, 

resulteren de verschillende niveaus in beperkingen voor horecaexploitatie. De ronde vorm met de 

radiale structuur is lastig voor exploitatie omdat hierdoor loze ruimten zullen ontstaan en dode 

hoeken in de kamers, waardoor het overzicht wordt beperkt.  

Er is nadrukkelijk gekozen voor twee onderscheiden doelgroepen: de bezoekers van het restaurant, 

en die van het strandbad. Een duidelijke route van en naar het strandbad en de kiosk wordt gemist. 

Hoewel de jury spreekt van een van de mooiste horecakeukens van Nederland, is de keuken te fors. 

De ruimte erboven kan optimaler worden benut en opslagruimte ontbreekt. 

 

 
 

De dakvorm, met vijf punten, is een gevolg van de kaders van het zoekgebied. Het dak en de 

wanden zijn onderscheiden elementen, waarbij de overstekken de wanden beschermen en het 

terras beschutten. De keuze voor het bouwen in steen en stampleem sluit aan bij het karakter en 

de geschiedenis van dit gebied; het leem heeft bovendien een geluidsabsorberende functie. Er is 

nagedacht over aanpasbaarheid in de toekomst, maar aandacht voor biodiversiteit en 

natuurinclusiviteit is niet optimaal.  

De jury constateert dat er nogal wat bij komt kijken om dit plan uit te voeren, zoals noodzakelijke 

zonwering voor de grote glasvlakken; dat vereist het nodige extra budget. Zij vindt dat sprake is van 

een heel mooi, alzijdig sculpturaal ontwerp van museale kwaliteit. Hoewel er veel complimenten 

zijn voor de architectonische kwaliteit van het plan, is er grote aarzeling over de geschiktheid van 

het gebouw voor de beoogde functie als strandpaviljoen.  

 

 
 
 



 
 

10 
 

FAUNAPAVILJOEN  
Chris van den Berk (Solid Architecture bv) i.s.m. Nilifür Oktar (bouwkostenraming, AT Osborne bv) 

 

Het uitgangspunt voor het concept dat ten grondslag ligt aan dit plan is gevonden in de aanwezige 

trappen. Gezocht is naar een logische aansluiting hierop, en op versterking van de oriëntatie op 

water en strand. Dit resulteert in een heldere plattegrond van twee elkaar kruisende rechthoeken, 

die goede mogelijkheden biedt om richting te geven aan de verschillende uitzichten en sferen.  

De jury noemt het gekozen uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing goed, maar het 

asymmetrisch gelegen fietspad blijft het concept van inpassing in de weg zitten.  

Het idee om het terras en de vloer natuurlijk op elkaar en op het landschap te laten aansluiten 

oogst waardering. In de uitwerking is het modulaire gevelsysteem, dat een duidelijke identiteit 

verschaft aan het gebouw, stringent doorgevoerd. De organisatie van plattegrond is logisch 

doorgewerkt in de richtingen die het paviljoen aanneemt en in de constructie. De sterke structuur 

resulteert in een prachtige uitwerking van het plafond.  

 

 
 

De bouwtijd zal kort zijn; er wordt modulair en circulair gebouwd en er zal geen sprake zijn van 

restafval. Er zijn twijfels over het gebruik van bamboe. De optopping voor installaties, met sedum 

dak en aandacht voor vogels is sympathiek maar de combinatie van techniek en fauna roept ook 

vragen op. Het interieur is functioneel en zal voor een ondernemer goed te exploiteren zijn. Een 

vraag daarbij is of de aanvoer, bar en keukens goed geplaatst zijn en in hoeverre het geheel 

werkelijk flexibel zal zijn; ook de capaciteit van de kiosk is een punt van aandacht.  

Voor de ligging van het dagstrand ten opzichte van het gebouw zijn interessante suggesties gedaan.  

De sterke fixatie op het concept heeft de inzenders beperkt, waardoor de potentie van de 

kruisvorm in relatie tot het landschap in de uitwerking helaas verloren is gegaan. Enerzijds is er 

aandacht voor uitzichten vanuit het paviljoen, waarbij de geslotenheid van de driehoeken aan de 

bovenzijde beperkt is, maar aan de onderkant verrassend open; anderzijds verzwakken de zware 

luifels het vormconcept. De repetitie van gesloten driehoekige gevelpanelen werkt zeer grafisch uit, 

maar is ook zeer dwingend in de beleving. Het uitzicht naar vier zijden wordt door de diagonalen 

van de driehoekige puien verstoord. 
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PARAPENTE  
Tomas Dirrix (Atelier Tomas Dirrix) i.s.m. Julia Strömland en Konrad Schlüter (architectuur, Atelier 
Tomas Dirrix), Leon Mevis (Constructie, Van De Laar), Michel van Delft (kosten, Bureau Franken) 

 
Voorgesteld wordt een paviljoen dat dicht tegen de helling (‘para pente’) en bij het water ligt. De 
referenties van onder meer de paradijsvogel zijn inspirerend en ijzersterk. Het gebouw heeft een 
expressief hangend dak dat het uitzicht begeleidt. Het dak biedt beschutting aan mensen en dieren, 
en tegen de zon. De jury vindt het concept helder en sterk. Het biedt veel mogelijkheden voor 
storytelling over het gebouw, wat vanuit belevingsoogpunt voor de gasten interessant is. 
Het paviljoen heeft een natuurlijke uitstraling. Het is op een vanzelfsprekende manier ingepast in 

het landschap en gaat goed samen met de omgeving. Vanuit het gebouw is het panoramische 

uitzicht op beide plassen erg mooi. De ontsluiting naar het dagstrand lijkt aantrekkelijk, maar is niet 

helemaal duidelijk.  

 

 
 

De plattegrond, waarbij binnen en buiten goed in elkaar overlopen, overtuigt. Alles is gelijkvloers en 

goed toegankelijk voor iedereen. De zonering loopt van grote naar kleine functies, waarbij de 

functionele ruimtes een positieve uitwerking op de publieksruimte hebben als een ‘ruggengraat’. Er 

is sprake van een open en een gesloten zijde en van uitgesproken aandacht voor de entree. De 

doelgroepen worden goed uit elkaar gehouden. Voor strandgasten is er een aparte ruimte.  

De gebruiksmogelijkheden zijn flexibel; de horecaruimte van het paviljoen is verschuifbaar en er 

kan op diverse manieren worden ingevuld naar wat gewenst. Het paviljoen kan, afhankelijk van de 

seizoenen, deels worden afgesloten; dat komt de exploitatiemogelijkheden ten goede.  

Beoogd wordt om voor het dak natuurlijke materialen zoals hennepvezel te gebruiken; dit moet 

nader worden onderzocht. De jury noemt het dak de blikvanger en vindt dat voor de 

materialisering hiervan geen compromis kan worden gesloten. Wanneer de biobased ambitie te 

beperkt zou zijn, zou breder moeten worden gekeken naar andere materialen. De gladde onderkant 
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van het dak met het oog op een subtiel, glooiend effect, is passend. Aandachtspunten zijn het 

gewicht van het grote dak, de levensduur van het gebouw en de opwekking van energie. 

De jury is unaniem in haar enthousiasme over dit plan. Zij vindt dat de landschappelijke inpassing, 

architectuur en exploitatie overtuigend in evenwicht zijn. Alles klopt, aldus de jury. De aandacht 

van de ontwerpers voor de wijze waarop het bureau in- en extern samenwerkt, en de wijze waarop 

deze filosofie deel uitmaakt van de presentatie, wekt vertrouwen.  

 

Resultaat van de prijsvraag 
De jury wijst het plan Parapente unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. 

De runner-up wordt het plan Isotroop. 

 

 
Parapente  
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Bijlage 1. Verloop van de prijsvraag 

 

Eerste ronde 

03 mei 2022 Uitschrijfdatum, nieuwsbericht, publicatie reglement  

05 mei 2022 Aankondiging prijsvraag op TenderNed 

20 mei 2022 Informatiebijeenkomst en excursies 

20 mei 2022 Publicatie Nota van inlichtingen #1 

24 mei 2022 Publicatie Nota van inlichtingen #2 

07 juni 2022 Sluiting vragenronde 

09 juni 2022 Publicatie Nota van inlichtingen #3 

20 juni 2022 Sluiting inzendtermijn eerste ronde 

27 juni 2022 Toetsing technische commissie 

08 juli 2022 Jurybeoordeling  

12 juli 2022 Berichtgeving resultaat eerste ronde aan de deelnemers 

14 juli 2022 Nieuwsbericht, publicatie resultaat eerste ronde 

 

Tweede ronde 

22 juli 2022 Startbijeenkomst tweede ronde 

26 juli 2022 Publicatie Nota van inlichtingen #4 

25 augustus 2022 Consultatieronde 

30 augustus 2022 Publicatie Nota’s van inlichtingen #5 (algemeen en individueel) 

06 september 2022 Sluiting vragenronde 

08 september 2022 Publicatie Nota van inlichtingen #6 

03 oktober 2022 Sluiting inzendtermijn tweede ronde 

07 oktober 2022 Toetsing technische commissie 

17-23 oktober 2022 Tentoonstelling van de inzendingen 

23 oktober 2022 Sluiting reactietermijn voor bezoekers van de tentoonstelling 

31 oktober 2022 Jurybeoordeling 

7 november 2022 Vaststelling juryrapport  

November Besluit gemeente Bergen 

 Berichtgeving resultaat prijsvraag aan de deelnemers 

 Nieuwsbericht, publicatie resultaat van de prijsvraag 
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Bijlage 2. Beoordeling inzendingen eerste ronde 

 

De inzendingen in de eerste ronde zijn onder motto ingediend en anoniem beoordeeld. 
Meerdere inzendingen hebben als motto Waterpaviljoen Seurenheide gekozen. 
Hieronder is de juryuitspraak over de inzendingen in de eerste ronde opgenomen. Achter het motto 
is aangegeven in welke ronde van de beoordeling in de eerste ronde van de prijsvraag een besluit is 
genomen over de inzending. 
 

001 PANORAMA (1e ronde) 
Een creatieve inzending die tot de verbeelding spreekt. Het thema is goed gekozen, echter de 
inzending beperkt zich tot een conceptueel idee en geeft geen duidelijk en compleet antwoord 
op de gestelde vraag. Er ontstaat geen indruk van het beoogde paviljoen en onduidelijk is of de 
grenzen van het zoekgebied zijn aangehouden. De grote aandacht voor water is op zichzelf 
positief, maar gezien de langdurige droogtes roept dit ook vragen op over duurzaamheid. 

002 Waterpaviljoen het buitengebied (2e ronde) 
Een heldere, praktisch uitvoerbare visie, waarin goed gebruik gemaakt is van gebiedskenmerken 
en er is aandacht voor verkeersstromen. Ook is goed nagedacht over de functie door de 
seizoenen heen. Er is twijfel of de grenzen van het zoekgebied worden overschreden. Door de 
positionering van het paviljoen ontstaat een langgerekt blok met toegang via een route door het 
bos. Het paviljoen zelf is terughoudend, wat mogelijk samenhangt met de focus op de natuur. 
Hoewel de visie op zichzelf interessante aspecten bevat, resulteert deze niet voldoende in een 
onderscheidend, aansprekend paviljoen. 

003 IN BALANS (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een gebouw in twee delen; dat heeft niet de voorkeur met het oog op 
exploitatie en flexibiliteit van de locatie. De bebouwing lijkt de grenzen van het zoekgebied te 
overschrijden, met name aan de zijde van het Leukermeer en met de PV panelen. Afgezien 
daarvan zijn PV panelen op het water ongewenst. Het terras in de tussenruimte combineert 
wandelaars en fietsers, echter er wordt geen gebruik gemaakt van lokale kwaliteiten. 
Verschillende aspecten van de opgave zijn behandeld, echter er zijn veel vragen bij de 
functionaliteit. De aandacht voor duurzaamheid is positief en het gebruiken van schapenwol voor 
isolatie is een interessant detail. 

004 DUINHART (1e ronde) 
Een heldere visie gebaseerd op de rivierduinen, waarin overzichtelijk wordt ingegaan op 
nagenoeg alle belangrijke aspecten van de opgave. Er ontstaat geen indruk van de beoogde 
verschijningsvorm van het paviljoen. De driehoekige vorm ervan lijkt het zicht op het water te 
beperken; het dak kan wel als uitzichtpunt fungeren. Er is waardering voor het gebruikmaken van 
gekapte bomen.  

005 WN3G (1e ronde) 
Het voorstel is om een bestaand schip binnen te varen en als paviljoen te hergebruiken. De 
thematiek past niet bij de opgave en de grote, ongewenste ingrepen in het gebied gaan ten koste 
van de kwaliteiten hiervan. Er zijn vragen over onder meer het onderbreken en herstel van de 
waterboulevard, het ingraven, de functionaliteit voor gasten en ondernemer, de isolatie, 
onderhoud en roestvorming. De visie overtuigt niet wat betreft de duurzaamheid die wordt 
gezocht op deze plek en is ook financieel niet haalbaar. 

006 de Lepelaar (1e ronde) 
Er is waardering voor de wijze waarop een krachtig concept is neergezet met weinig tekst en 
mooie schetsjes. Aandacht voor de specifieke omgeving en situering van het paviljoen in de 
context ontbreekt. Over het geheel genomen is de inzending te summier en er wordt te beperkt 
ingegaan op de gevraagde aspecten van de opgave. Referenties worden gemist.  

007 WINDKRACHT (1e ronde) 
De visie biedt geen aanknopingspunten die inzicht bieden in hetgeen wordt beoogd. Referenties 
ontbreken. 
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008 ONDER HET DAK (1e ronde) 
De inzending concentreert zich op het gebouw en de functionaliteit; een visie op de opgave als 
geheel blijft achter. De bebouwing overschrijdt de grenzen van het zoekgebied doordat een deel 
van het gebouw voorbij de twee trappen wordt gepland. Hoewel er is nagedacht over zoveel 
mogelijk zicht op de beide meren is aandacht voor interactie van het gebouw met de omgeving 
en bezoekers te beperkt.  

009 DIEPTE (1e ronde) 
De visie is te beperkt uitgewerkt en geeft daardoor niet voldoende antwoorden op de gestelde 
vragen. De visie op functionaliteit blijft tamelijk algemeen. Hoewel een rond paviljoen op zichzelf 
interessant kan zijn, is de hier voorgestelde ronde vorm niet praktisch met het oog op horeca. 

010 paviljoen seiZoen (1e ronde) 
Het pop-up idee van een flexibele, mobiele brigade die kan meebewegen met de seizoenen kan 
een aantrekkelijk idee zijn. Echter voor deze opgave is dit idee niet passend en, met het oog op 
exploitatie, niet realistisch. Hiernaast ontstaat de indruk dat het zoekgebied, ook buiten de 
grenzen daarvan, wordt gevuld met foodtrucks. Niet duidelijk is wat precies wordt beoogd en er 
wordt niet ingegaan op vele aspecten van de opgave. 

011 De Boskamer (1e ronde) 
De inzending getuigt van aandacht voor landschap, natuur en duurzaamheid. Een 
openluchtterras in het midden is een leuk idee. Er lijkt verhoudingsgewijs meer terras dan 
gebouw te zijn; in de opgave was dit andersom. De continuïteit van het fietspad is in het geding. 
Hoewel er twijfel is of het paviljoen volledig in het zoekgebied ligt, lijkt de overschrijding beperkt 
te zijn. Onderkeldering is een aandachtspunt met betrekking tot kosten en aantasting van de 
bodem en een ondergrondse koelruimte is niet gewenst.  

012 DE NATUURSILO'S (1e ronde) 
De inzending grijpt terug op afgraving in het gebied, echter hiervan was sprake gedurende een 
zeer korte periode in de geschiedenis. De gekozen thematiek is niet kenmerkend voor het gebied 
en past niet in de Visie Seurenheide. Niet duidelijk is hoe de silo een horecagelegenheid wordt. 
Aandacht voor de hoeveelheid uitdagingen in het gebied en programma blijft achter bij de sterke 
concentratie op de anekdotische thematiek. 

013 WATERPAVILJOEN DE LINK (1e ronde) 
Een interessante compositie waarbij het landschap ongemoeid gelaten wordt. Er is veel aandacht 
voor zichtlijnen, maar verbondenheid met de omgeving blijft achter. Over de modulaire opbouw 
van het paviljoen, dat tamelijk ver de hoogte in gaat, is grote twijfel. De vorm als geheel is sterk 
gefragmenteerd en niet functioneel. Het idee voor licht zwevende constructies op zichzelf wekt 
sympathie maar het niveau onder het plateau brengt het risico van verrommeling of een 
hangplek mee. Het gebruik van het plateau als terras is niet toegestaan.  

014 Waar water en bos samenkomen (2e ronde) 
Van de inzendingen waarin een paviljoen met amorfe vorm en grillige gevel wordt voorgesteld is 
dit een van de interessantere voorstellen, met name bezien vanuit de interne kern met 
bijzondere spanten. Er is waardering voor het silhouet van het dak en voor de interne flexibiliteit. 
Enerzijds spreekt het concept aan in de context van de omgeving waar water en bos 
samenkomen; anderzijds is er sterke aarzeling omdat de omgeving juist vraagt om een gebouw 
als blikvanger, dat oriëntatie biedt. Hoewel er waardering is voor het voorstel is het financieel 
onhaalbaar. Het fietspad wordt verlegd waardoor de continuïteit van de routing wordt verstoord. 

015 VISIE VOOR SEURENHEIDE (1e ronde) 
De visie is gebaseerd op het ingraven van het paviljoen in het landschap. Een gebouw als land art 
kan een interessante culturele toevoeging zijn. Het ingraven en bedekken van het paviljoen 
verhoudt zich echter moeilijk tot de vraag om een blikvanger. Aandacht voor samenhang met de 
omgeving met het oog op de trappen, plein en dagstrand blijft achter. Het fietspad dat het 
gebouw doorsnijdt is beperkt toegelicht. Schetsmatig lijkt het voorstel zich uit te strekken tot 
buiten het zoekgebied. Een interessant aspect is de aandacht voor duurzaamheid zonder dat 
sprake is van technische toevoegingen.  
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016 DIG IT! (1e ronde)In deze visie wordt het paviljoen uitgegraven, waarmee symbolisch wordt 
verwezen naar het verleden. Het voorstel is om, met de vrijkomende grond, de oever van 
Seurenheide minder steil te maken. Door het geveloppervlak te minimaliseren hoeft minder 
onderhoud plaats te vinden en gaat ook minder energie verloren.  
Er is aandacht voor samenhang met de omgeving en aanwezige trappen. Hoewel sprake is van 
een origineel en goed gemotiveerd voorstel is het ingraven van het paviljoen onder meer 
vanwege aantasting van de bodem en de met afgraven gemoeide kosten, helaas geen goede 
keuze voor deze opgave. 

017 ongeldig 

018 NATUURLIJK VERBINDEN (2e ronde) 
Een opvallende inzending waarbij veel inspiratie is verkregen uit natuur en landschap en er is 
aandacht voor natuurinclusiviteit. De inpassing op de locatie kan niet worden beoordeeld, 
waardoor niet duidelijk is hoe wordt omgegaan met de positionering van het gebouw in het 
zoekgebied, met het fietspad en met het dagstrand.  
Beoogd wordt een markant gebouw dat bestaat uit meerdere elementen die worden 
samengevoegd; het dak volgt de boomkronen. Er zijn vragen over de keuze voor een structuur 
van hexagons op deze locatie en de schema’s op de eerste pagina bieden niet voldoende 
aanknopingspunten om een indruk te krijgen van de beoogde architectuur. De modulaire bouw is 
haalbaar en betaalbaar, maar roept ook vragen op over de exploitatie.  

019 Het Seurenheide Bospaviljoen (2e ronde) 
Een prachtig gepresenteerde visie, waarin natuur, vorm en functie mooi samenkomen met oog 
voor het programma. Het idee om een landschap met groen dak uit het bos te laten opstijgen en 
waardoor een bos- en waterterras ontstaan, is leuk en veelbelovend. Het paviljoen heeft een hub 
functie, waar alles samenkomt. De ideeën voor publiek op dak, de trap erdoorheen, de loze 
ruimte in de punt en de natuur die het dak opkruipt via aansluiting op maaiveld, lijkt niet reëel 
haalbaar. De ruimte om het gebouw echt hoog te laten uitsteken is er niet; er zal een kleine 
ruimte met heel hoog schuin dak ontstaan. Het lage deel bevat vooral loze, niet exploiteerbare 
ruimte.  
Er zijn vragen over het splitsen van het gebouw in twee delen en over de functionaliteit van de 
kleedkamers aan de zijde van het Leukermeer, waardoor het uitzicht wordt beperkt. Het voorstel 
om functies gescheiden te houden en één gebouw in de winter te sluiten is denkbaar, echter de 
locatie behoeft geen tweede gebouwtje en daarvoor is aan de overzijde van het fietspad ook niet 
voldoende ruimte. Er is sprake van een blikvanger, maar ook van een veelheid aan keuzes. Er is 
sterke twijfel over de financiële haalbaarheid, onder meer vanwege de constructie en het 
natuurdak. 

020 GEBOGEN LANDSCHAP (1e ronde) 
De inzending gaat uit van een iconografisch dak van tankstations. Hoewel deze associatie 
bevreemding oproept, kan het concept wellicht goed werken; een dak met lamellen beschermt 
goed tegen hitte. Interactie met de omgeving en het fietspad wordt gemist. De doorkijk naar 
socials is leuk bedacht. 

021 Eén met het landschap (1e ronde) 
Gevraagd is om een visie op gebouw en omgeving, waarin sprake is van een grote hoeveelheid 
uitdagingen en programma. De inzending gaat onvoldoende in op de verschillende elementen 
van de opgave. Aandacht voor aspecten zoals functionaliteit en duurzaamheid blijft teveel 
achter. De financiële haalbaarheid van het geheel wordt betwijfeld doordat er sprake is van 
ingraven in het ‘dijklichaam’. Over het geheel genomen is de visie te beperkt. 

022 DE JAARRING (1e ronde) 
Een complete visie waarmee kernachtig invulling wordt gegeven aan de opgave. Echter de ruimte 
die in de tekening wordt gesuggereerd om over het fietspad in de cirkel omhoog te kunnen gaan 
is er in werkelijkheid niet; dit idee vereist veel meer - en teveel - hoogte. Een relatie tussen de 
trap en het object ontbreekt. Referenties en enkele voorbeelden van sfeer en materialen worden 
gemist. De doorkijk naar beleving van de seizoenen spreekt aan. 
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023 WATERPAVILJOEN SEURENHEIDE (1e ronde) 
Uitgangspunt van de visie is de kracht van de verscheidenheid in landschappen. Er wordt een 
losse verzameling van objecten voorgesteld, die zonodig kan worden uitgebreid. De opstelling 
van de objecten, en hoe deze zich verhouden tot het zoekgebied, wordt niet voldoende duidelijk. 
Wel zorgt één van de gebouwen voor een vloeiende begeleiding van het fietspad. 
De visie gaat gepaard met veel tekst waarin alle aspecten van de opgave worden benoemd, 
echter dit resulteert niet in een duidelijk beeld van hetgeen wordt beoogd. Gewerkt wordt met 
een muur en een paviljoen waarmee een poortsituatie wordt gecreëerd. Het plaatsen van de 
faciliteiten voor het dagstrand is niet logisch. Aandacht voor exploitatie door de ondernemer en 
praktische aspecten wordt gemist. 

024 ongeldig 

025 Een ontwerp voor iedereen (1e ronde) 
De visie zoomt in op duurzaamheid; daarover is goed nagedacht. Aandacht voor andere aspecten 
van de opgave is onderbelicht. Het uitgangspunt om geen bomen te kappen is niet realistisch 
wanneer optimaal gebruik wordt gemaakt van de locatie. De indruk ontstaat dat het voorstel 
deels buiten het zoekgebied valt; de inpassing in het landschap is onduidelijk o.a. wat betreft de 
trappen en vlonders. Er ontstaat geen beeld van de verschijningsvorm en materialisering van het 
gebouw. De aanzetten die zijn gedaan voor concepten rondom landschap en circulariteit zijn 
interessant. De rekensom hoeveel m2 dak en m3 water leidt tot 23.000 toiletspoelingen is aardig 
gevonden. 

026 Waterpaviljoen Seurenheide (1e ronde) 
Essentieel in dit voorstel is een fietspad over het dak van het paviljoen. Op zichzelf kan dit een 
aardig idee zijn en het statement dat hiermee wordt gemaakt is begrijpelijk in de context van het 
scheiden van verkeersstromen.  
Het voorstel roept ook veel vragen op. Het fietspad loopt omhoog en behoeft hellingen, wat ten 
koste van veel groen zal gaan. In feite wordt een brug voorgesteld om een stukje omhoog te 
kunnen. Het dak is over het plateau gedacht, waarmee het voorstel zich uitstrekt tot buiten het 
zoekgebied. De financiële haalbaarheid is een aandachtspunt. Aandacht voor duurzaamheid blijft 
achter. 

027 PIANOFORTE (1e ronde) 
Een uitermate minimale inzending. De tekst bevestigt dat alles wat is gevraagd, wordt gedaan. 
Hoe men dat voor zich ziet wordt niet toegelicht, waardoor geen sprake is van een werkelijke 
visie op de opgave. Er is twijfel over de situering van het paviljoen binnen het zoekgebied. 
Aandacht voor samenhang met de omgeving, voor de gebruikers, de exploitatie en het fietspad 
wordt gemist. De vistrap is, in de context van twee totaal verschillende wateromgevingen, niet 
mogelijk. 

028 Waterpaviljoen de Nieuwe Maasduin (1e ronde) 
Het voorgestelde paviljoen is een nieuw Maasduin, naast het fietspad. Het is volledig ingegraven 
en afgedekt met een grasdak dat opgaat in de omgeving. Er ontstaat geen blikvanger. Men wil 
heel precies de hoogteverschillen bestuderen, maar lijkt zich er niet van bewust dat het voorstel 
resulteert in het volledig herscheppen van het landschap. Aan het aanwezige landschap wordt 
hierdoor afbreuk gedaan. Interactie met de omgeving wordt gemist. 
De beoogde vorm omarmt de terrassen. De functionaliteit is niet helemaal logisch, onder meer 
met het oog op de opslagruimte. Er is waardering voor het idee om activiteiten te combineren 
(spelen en uitkijken). Er zijn vragen over de haalbaarheid. 

029 ZANDTRECHTER (1e ronde) 
De voorgestelde thematiek past niet bij de locatie. De visie gaat niet in op de vele uitdagingen in 
het gebied. Over het geheel genomen is de inzending te beperkt.  

030 De toekomst is veranderlijk… (1e ronde) 
De visie gaat niet in op de vele uitdagingen in het gebied. Inzicht in onder meer de locatie van het 
paviljoen en aandacht voor de bezoekers van het dagstrand wordt gemist. Over het geheel 
genomen is de inzending te beperkt. 
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031 CIRCEL PAVILJOEN SEURENHEIDE (1e ronde) 
De jury heeft veel waardering voor de mooie tekeningen, de referenties en de presentatie. De 
visie reageert op alle aspecten van de opgave. Een combinatie van industriële en organische 
vormgeving kan interessant kan zijn, echter de expressie van de beoogde verschijningsvorm als 
landmark overtuigt niet voldoende. Aandacht voor interactie met de omgeving en de gebruikers 
is minimaal. De indruk ontstaat dat glooiingen in het landschap worden geëgaliseerd.  

032 LOOP! (1e ronde) 
De tekst in de visie bevat de juiste opmerkingen, maar is niet geheel duidelijk in het concept en 
in de referenties. De beoogde ronde vorm kan naar verwachting functioneel goed worden 
ingedeeld. Men lijkt een doelmatig ontwerp voor ogen te hebben, waarbij mensen via een trap 
tot beweging worden gestimuleerd. Aandacht voor fietspad en dagstrand is onderbelicht. 

033 Bladerdak (1e ronde) 
De visie is eenvoudig en doelmatig en er is aandacht voor het mentaal welbevinden van de 
bezoeker waarbij het bos inspireert. Het concept is open en de conische daglichten zijn goed 
toegelicht. Inzicht in de situering ten opzichte van het zoekgebied en hoe verbinding met de trap 
wordt gemaakt ontbreekt. Er is twijfel over de route onder het gebouw. Niet duidelijk is hoe het 
idee van de waterboulevard onder het gebouw door kan worden gerealiseerd. De jury vindt dat 
sprake is van een mooi voorstel voor een open plek in het bos, maar niet voor een 
waterpaviljoen. 

034 Waterpaviljoen De Glooiing (1e ronde) 
De visie bevat de mogelijkheid om een deel van het dak te gebruiken als terras, door de opbouw 
naar achteren te plaatsen en deze uit te werken als splitlevel. Daarbij hangt de haalbaarheid af 
van het aantal m2. De uitstraling van het paviljoen overtuigt niet voldoende en de verbinding 
met de plek en de trappen blijft achter. De referentie is niet duidelijk 

035 "Zijn" in het bos (1e ronde) 
De gemeente Bergen kenmerkt zich door veel groen en weinig plekken met direct zicht op het 
water, maar in deze visie speelt bos juist een belangrijke rol. De visie is uitermate beperkt en 
gaat niet in op de vele uitdagingen in het gebied. Programma, functionaliteit en duurzaamheid 
zijn niet te beoordelen en referenties ontbreken.  

036 GESTRAND (1e ronde) 
De visie richt zich op het plaatsen van zeecontainers aan het Leukermeer. Het concept is 
gebaseerd op een kant-en-klare container voor horeca. Die kan zo worden besteld, maar biedt 
geen duurzame, onderscheidende oplossing die past op de locatie. Er wordt een visuele 
verbinding gelegd met het dagstrand. Aan de wandelroute worden geen kwaliteiten toegevoegd.  

037 Waterpaviljoen Seurenheide... (1e ronde)  
Er wordt ingegaan op veel aspecten van de opgave, echter de visie is niet precies genoeg 
ingepast op de locatie. De route door de cirkel heen is problematisch en de verbinding met de 
trap wordt gemist. Hoewel er oog is voor functionaliteit en toegevoegde waarde, beredeneerd 
vanuit landschappelijke inpassing, is de kans gemist om het gebouw een rol te laten spelen bij 
biodiversiteit. Over het geheel genomen blijft de visie op teveel onderdelen te abstract. 

038 WATERPAVILJOEN DUINRAND (1e ronde) 
Hoewel er begrip is voor het vertrekpunt van de visie, overschrijdt het voorstel het zoekgebied. 
Er zijn zorgen over het verdwijnen van het plein, de waterveiligheid en de kosten. Het ingraven 
van het paviljoen in het landschap is ongewenst en resulteert niet in de gevraagde blikvanger. 

039 EEN BIJENKORF ALS PAVILJOEN (1e ronde) 
De visie is geïnspireerd op een bijenkorf. Niet duidelijk is hoe het gebouw in de omgeving staat. 
Er wordt ingegaan op enkele aspecten van de opgave, echter aandacht voor interactie met de 
omgeving en de functionele indeling in relatie tot de hoogte, het binnenklimaat en programma 
blijft achter bij de concentratie op de voorgestelde vorm. 

040 GEDRAAID PERSPECTIEF (1e ronde) 
De visie gaat afdoende in op de uitvraag maar er ontstaat nog geen indruk van de conceptuele 
verschijningsvorm van het gebouw. Aandacht voor de relatie met het dagstrand wordt gemist. Er 
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is aarzeling over de locatie en de functionaliteit. Men lijkt te werken met niveauverschillen en 
trappen, wat problematisch kan zijn voor mensen met een beperking.  

041 Palímpséstos (1e ronde) 
De visie onderscheidt zich door het filosoferende karakter. Hoewel de beschouwingen op 
(landschaps-)architectuur fijn zijn om te lezen wordt de inzending hierdoor sterk overheerst. Een 
concrete visie op de opgave voor het Waterpaviljoen en wat daadwerkelijk wordt beoogd blijft 
daarbij achter. Uit de vele teksten en citaten is moeilijk op te maken of alle aspecten van de 
opgave aan bod komen en de jury herkent geen samenhang in de referenties. Er lijkt te worden 
ingezet op inbedding in het landschap en natuurinclusief bouwen maar interactie met de 
omgeving wordt gemist. 

042 HYBRID DUNE (1e ronde) 
De visie mist diepgang en gaat onvoldoende in op de uitvraag. De trappen worden meegenomen 
als terras, echter deze vallen buiten het zoekgebied. Het spelen met hoogtes is een aardige 
invalshoek 

043 DE BLIK-VANGER (2e ronde) 
Het inspireren van de visie op zintuigen is een interessant uitgangspunt. Er is nagedacht over 
onder meer indeling, flexibiliteit, horecaconcept en fietsroute. Aandacht voor de ruimtelijke 
samenhang, de functionaliteit en het programma blijft onderbelicht en Informatie over de 
beoogde verschijningsvorm is te beperkt. Over het geheel genomen blijft het idee te 
conceptmatig. Dat neemt niet weg dat de jury de inzenders graag complimenteert met de mooie 
beelden en de wijze waarop de referenties zijn toegelicht. 

044 Samen__onder één dak (1e ronde) 
Langgevelboerderijen, waaraan in de visie wordt gerefereerd, komen ook in deze regio voor. Er is 
aarzeling of Seurenheide hiervoor een passende omgeving is. Hoewel het idee van alles onder 
één dak aantrekkelijk kan zijn, en de referenties laten zien dat zo’n dak een plek kan maken, 
wordt dit helaas niet overtuigend aannemelijk gemaakt met het schema op pag. 1. Daardoor zal 
niet de gewenste blikvanger ontstaan op deze plek. De relatie met het fietspad blijft 
onderbelicht. Hoewel er goede aanzetten zijn gedaan spreekt het voorstel over het geheel 
genomen niet voldoende aan. 

045 Tussen Duin en Dal (1e ronde) 
De visie is te oppervlakkig gebleven en gaat onvoldoende in op de uitvraag. Informatie over 
inpassing in natuur en landschap en over het programma blijft achter; aandacht voor de 
functionaliteit en de relatie met bijvoorbeeld dagstrand Seurenheide wordt gemist. Het is 
bijvoorbeeld niet logisch om de kleedruimtes aan de kant van het Leukermeer te plaatsen. Er is 
twijfel over de vraag of deze visie zal resulteren in een blikvanger. 

046 Belvédère aan het Leuken (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een paviljoen met een uitgesproken vormgegeven, goudkleurig dak. Daarmee 
kan het paviljoen een blikvanger worden en het dak kan warmte genereren; verder is de 
meerwaarde van het dak niet onderbouwd. Het dak lijkt een duur element te zijn. Andere 
aspecten van de opgave blijven onderbelicht. Het duurzaamheidsvraagstuk is beperkt behandeld. 
Circulair bouwen is niet per definitie duurzaam en het gebruik van water uit het Leukermeer voor 
warmtewinning wordt afgeraden. De voorgestelde poché’s kunnen goed werken. Het gebouw 
lijkt de grenzen van het zoekgebied te overschrijden. 

047 HOMMAGE (1e ronde) 
De visie is gebaseerd op een hommage aan de Limburgse hoeve, echter dit type hoeve is niet 
streekeigen aan Bergen en spreekt hier niet aan. De aandacht voor andere aspecten van de 
opgave blijft onderbelicht. Er is sprake van een tamelijk forse overschrijding van het zoekgebied. 
Het idee van het omhoog zetten van het gebouw op een soort stempels scheelt 
graafwerkzaamheden. 

048 Nieuw Seurenheids Subliem (1e ronde) 
Een visie geïnspireerd door natuur en gemeenschap. Het paviljoen is mooi ingepast in het 
landschap met veel respect voor flora en fauna. Het concept spreekt aan zonder al te concreet te 
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worden. De thematiek, natuurinclusief, beleving en programma komen tot hun recht. Enkele 
elementen uit de vraagstelling ontbreken en aandacht voor het fietspad en de gebruikers van het 
dagstrand wordt gemist. Er ontstaat onvoldoende gevoel bij de functionaliteit. 

049 NATUURPLEIN (1e ronde) 
De visie vertaalt de opgave naar een volledig ingegraven paviljoen met enkele bovengrondse 
elementen. Hierdoor ontstaat niet het beoogde landmark en er is twijfel over de financiële 
haalbaarheid. Er is grote aarzeling over het binnenklimaat van het paviljoen. 

050 Rondwandeling (1e ronde) 
De visie gaat in beginsel in op alle aspecten van de opgave. Door het gebouw niet gelijkvloers 
rond te laten gaan ontstaat een spannender ontwerp. De vorm lijkt te prevaleren boven de 
functie. Het dak kan alleen worden bereikt door de gehele hellingbaan af te lopen. Er is twijfel 
over de functionaliteit en praktische bruikbaarheid van een constante hellingbaan voor de 
exploitatie van het paviljoen. 

051 Reliëf (1e ronde) 
Het paviljoen bestaat uit twee geschakelde, tegenover elkaar liggende taartpunten. Er is 
nagedacht over interactie tussen paviljoen en omgeving, met bomenplein en wandelpad tot de 
ontsluiting van het dagstrand. Ook is er aandacht voor de toekomst en er is voorzien in een 
oplaadpunt voor elektrische auto’s bij de manege.  
De jury spreekt van een creatief voorstel dat in principe haalbaar is echter in de heldere schetsen 
wordt aan alle kanten gelijkheid gesuggereerd. Deze gelijkheid kan niet tot stand komen omdat 
het gebouw moet reageren op de asymmetrische fietsroute die erlangs loopt. Om dit te 
realiseren moeten de gebouwen worden gedraaid, met als gevolg dat het beoogde uitzicht niet 
zal ontstaan. Hiernaast lopen de punten vanaf de grond omhoog. Dat resulteert zowel in veel 
ruimteverlies in de hoogte, als verlies aan efficiency in de bedrijfsvoering in de lage delen. Het 
gebouw zou een blikvanger kunnen zijn, ware het niet dat er helaas teveel bezwaren zijn. 

052 Lichtvoetig en dierbaar (1e ronde) 
Er is gekeken naar bebouwingsmassa’s van gebouwen in de omgeving. De filosofie van ruimte en 
lichte constructie werkt positief door op functionaliteit en betaalbaarheid. De nadruk op de 
analyse is sterker dan het idee voor het paviljoen. Informatie over de verschijningsvorm van het 
paviljoen, inpassing op de locatie, functionaliteit en programma wordt weinig concreet. Niet 
duidelijk is hoe er omgegaan wordt met het pad en de gebruikers van het dagstrand 
Seurenheide. De visie bevat enkele interessante concepten op het gebied van duurzaamheid.  

053 Ongeldig. 

054 Tussen natuur & avontuur (2e ronde) 
De visie biedt interessante inzichten over architectuur en natuurinclusiviteit. Het voorstel is 
weloverwogen en er is goed nagedacht over vorm, functie en duurzaamheid. Voorgesteld wordt 
een gelijkvloers, driehoekig paviljoen onder een rond, gekanteld dak. De manier waarop twee 
geometrische vormen in elkaar worden gepast is interessant. Daardoor tekent zich een patroon 
af in het dak en het geheel kan mooi worden. Echter er is aarzeling over de organisatie van de 
onderdelen, waardoor een rug naar het bos ontstaat en deel A dicht langs het fietspad ligt. In de 
punt gaat veel ruimte verloren, wat vragen oproept over de mogelijkheden voor een gezonde 
exploitatie. Over het geheel genomen ontstaat een te gekunsteld geheel en er is twijfel over de 
financiële haalbaarheid. 

055 Waterpaviljoen Seurenheide (1e ronde)  
Een recht-toe-recht-aan visie, waarin een gebouw wordt voorgesteld met drie hoofdkamers en 
ruimtes waar tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de diverse gasten. Het voorstel is 
functioneel maar geen onderscheidende blikvanger. 

056 Genius Loci (1e ronde) 
Gesproken wordt van een ruimtelijk poëtische ervaring. De thema’s geven op doordachte wijze 
invulling aan de opgave en er is rekening gehouden met diverse elementen. Over het geheel 
genomen is de visie niet voldoende uitgesproken en interactie met de omgeving wordt gemist. 
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057 Bosvlinder (1e ronde) 
Er is sprake van een duidelijke visie: het gebouw moet worden verzonken onder de grond. 
Hierdoor ontstaat niet de beoogde blikvanger. Het voorstel lijkt praktisch en functioneel, maar er 
is grote aarzeling over het binnenklimaat van het paviljoen. Er is twijfel over de financiële 
haalbaarheid. 

058 Framing Maasduinen (1e ronde) 
Hoewel in beginsel aansluiting wordt gezocht bij de uitvraag wordt een visie op de opgave als 
geheel gemist. De aandacht gaat in hoge mate uit naar een ontwerpvoorstel en is daarbij niet 
voldoende onderscheidend. 

059 DE PARAPLU (1e ronde) 
Een uiterst minimale visie die alleen ingaat op de waterhuishouding. Aandacht voor de overige 
aspecten van de opgave en referenties ontbreken. 

060 Baldakijn (1e ronde) 
De visie geeft geen antwoord op de opgave en overschrijdt de kaders van het zoekgebied. 

061 BINNEN = BUITEN (1e ronde) 
De visie is gebaseerd op interessante uitgangspunten en raakt alle elementen van de uitvraag. 
Interactie met de omgeving, met name het dagstrand, blijft enigszins beperkt. 

062 Ongeldig. 

063 De Structuurdrager (1e ronde) 
De inzending gaat in op verschillende onderdelen. Voorgesteld worden enkele aparte gebouwen 
aan weerszijden van het pad. Dit resulteert in een ongewenste visuele blokkade aan de zijde van 
het Leukermeer. Het geheel aan losse delen past niet binnen het zoekgebied; ook het 
horecagebouw valt erbuiten. Opsplitsing roept vragen op met het oog op de exploitatie en 
functionaliteit. Onderlinge samenhang van het geheel komt niet overtuigend tot stand. De 
wintertoiletten zijn niet duidelijk. Er zijn vragen over hoge waterstand. 

064 MEERKIJK (1e ronde) 
De visie gaat in op alle aspecten van de uitvraag. Het is niet realistisch om het terras te splitsen 
en aan de overzijde van het fietspad een restaurant te bouwen. Hiernaast roept de beperkte 
ruimte van het restaurant vragen op over functionaliteit en exploitatie. De gekromde, glazen 
wand bij het fietspad en de shared space voor fietsers en wandelaars tussen beide gebouwdelen 
is geen goed idee met het oog op veiligheid. Het lijkt erop dat de kaders van het zoekgebied zijn 
overschreden. 

065 DE AFTAKKING (1e ronde) 
Over het geheel genomen is sprake van verschillende aanzetten, echter deze resulteren niet in 
een samenhangende visie. Het voorstel overschrijdt de grenzen van het zoekgebied en er 
ontstaat geen indruk van de inpassing in het landschap en de beoogde verschijningsvorm van de 
gebouwen.  

066 DELTA PAVILJOEN (3e ronde) 
Een originele visie, gebaseerd op een driehoekige dakstructuur boven het centrale plein, zonder 
dat dit deel uitmaakt van de horeca. De driehoek sluit aan op de trappen. Het programma is 
ondergebracht in enkele gebouwtjes onder het dak. Over het geheel genomen is sprake van een 
mooie visie waarin aan veel is gedacht. De houten dakstructuur met overstek biedt ruimte voor 
ander gebruik op het plein en het panorama wordt vanaf deze plek versterkt. Een paviljoen dat 
bestaat uit meerdere gebouwdelen kan interessant zijn, echter in dit voorstel overtuigen 
compositie en vorm van de gebouwdelen niet voldoende. Het overstek waar de bomen 
doorheen steken overtuigt minder als blikvanger. Om de verbinding met het landschap te maken 
moet het overstek laag gehouden worden. Fietsers moeten door een soort poortje. De paden 
door het gebouw vormen een aandachtspunt met het oog op veiligheid voor fietsers. De 
scheiding van functies is niet uitgewerkt. 

067 ISOTROOP (selectie) 
Een uiterst geconcentreerde inzending met sterke teksten, referenties en schematische 
plattegronden. Er wordt nauwelijks een plek voor het paviljoen getekend, maar door het 
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vijfhoekige kader en daarin een radiale structuur van wanden met verschillende diktes, ontstaat 
een beeld van ruimten met een heel eigen karakter. De vierde schets toont de verfijning naar 
een strategie van nader te bepalen open dan wel gesloten ruimten. De finale positionering op de 
plek kan in de uitwerking plaatsvinden. De combinatie van pentagon en cirkel kan de goede 
combinatie zijn tussen monumentaal en informeel, statisch en dynamisch. De inzending getuigt 
van een uitstekende balans tussen hele precieze tekst, minimalistische plattegronden en goede 
passende referenties. De referenties zijn duidelijk, maar tonen alleen op bepaalde aspecten aan 
wat de inzender wil bereiken. De centrale bar ligt niet helemaal in het midden. Aangenomen 
wordt dat de keuken vlakbij de bar is, tussen de dikgetekende wanden, en de bevoorrading 
daarachter. Maar specifieke keuzes moeten binnen de voorgestelde kaders nog worden 
gemaakt. Voor de exploitant zal van belang zijn dat met alle gasten die binnenkomen, oogcontact 
kan worden gemaakt. Een ander aandachtspunt is voldoende laagdrempeligheid voor alle 
doelgroepen. De tekst biedt het vertrouwen dat alle aspecten van de opgave aan bod komen. 

068 HET SILHOUET (2e ronde) 
Een visie met aandacht voor rivierduinenlandschap, dat ook op het dak zou moeten landen. Het 
gebouw is waterpositief. Allerlei elementen uit het verhaal komen samen, echter over het geheel 
genomen is de aandacht voor het omliggende gebied, programma en functie tamelijk beperkt. 

069 TAKE-A-BREAK (1e ronde) 
Het pad wordt onderbroken door het gebouw hierop de plaatsen. De visie is weinig uitgesproken 
en  
het blokkeren van het zicht op het water (zijde Leukermeer) door een opslagruimte is geen 
goede keuze.  

070 ParaPluSol (1e ronde) 
Een te beperkt uitgewerkte visie. Aandacht voor interactie met de omgeving, met name het 
dagstrand, wordt gemist. Referenties ontbreken. 

071 Rotonda (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een rond gebouw met koepel dat over het fietspad is geplaatst. Het 
gebouwtype past beter bij een landgoed dan bij deze plek. Onduidelijk is hoe dit idee in 
samenhang functioneert en de functionaliteit is een aandachtspunt. Over het geheel genomen is 
de inzending te summier. De jury heeft veel waardering voor de mooie tekeningen. 

072 FLOW (1e ronde) 
De inzending concentreert zich op het idee van een boog. Aandacht voor andere aspecten van de 
opgave, zoals duurzaamheid en relatie met dagstrand, is beperkt. In de tekst worden ideeën uit 
de Visie Seurenheide herkend, een eigen interpretatie blijft hierbij achter. 

073 Landschapspaviljoen Seurenheide (1e ronde) 
Het paviljoen wordt geplaatst onder ‘opgetild’ landschap en er komt een pad overheen. De vraag 
om een landmark komt niet overtuigend tot uitdrukking. Er zijn praktische vragen over onder 
meer het hellingspercentage van het fietspad. Het dak zal niet zo groen worden als wordt 
voorgesteld. De visie overtuigt niet voldoende. 

074 de Schootsteek (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een cirkelvormig paviljoen met een ronde, oprijzende vorm waarvan het dak 
als wandelroute fungeert. Er lijkt sprake te zijn van een blikvanger, echter het gebouw keert zich 
naar het bos in plaats van het water en valt weg in de omgeving. Interactie met het dagstrand 
wordt gemist. De hoogte behoeft trappen; in de lage delen zijn er onbenutte ruimtes. De functies 
zijn niet gecombineerd en er zijn vragen over de functionaliteit in relatie tot succesvolle 
exploitatie. De indruk ontstaat dat horeca en constructie elkaar in de weg zitten – en dat de 
constructie het uitzicht belemmert. 

075 WELCOME2 (1e ronde) 
Voorgesteld worden twee gebouwtjes onder één dak, met veel luifel. De silhouetwerking heeft 
potentie maar de referenties roepen bevreemding op. De keuze om het fietspad tussen de 
gebouwtjes door te laten lopen roept twijfel op. Over het geheel genomen blijft de visie tamelijk 
globaal. 
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076 Waterpaviljoen Seurenheide... (1e ronde) 
De visie gaat in op functionele aspecten van het gebouw; inzicht in de andere gevraagde 
aspecten ontbreekt.  

077 Ongeldig. 

078 VINDEN, VERRASSEN EN VERBINDEN (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een paviljoen over het fietspad heen, dat resulteert in een blikvanger. 
Gezocht wordt naar vensters en kaders, echter de vraag is wat interessant is om te exploiteren in 
relatie tot de specifieke vormen. De doorgang onder het gebouw zal ongewenste drukte van 
fietsers en voetgangers opleveren. Voor dit fietspad moet het gebouw omhoog of het fietspad 
omlaag, maar dat is allebei niet mogelijk. De installaties zijn deels ingegraven, waardoor geen 
gebruik wordt gemaakt van de aanwezige ruimte om een terras te maken. Een mooie vondst is 
het inpakken van de warmtepompen in de schoorsteen. De suggestie voor de waterspeeltuin is 
aardig.  

079 Ongeldig. 

080 De Groene Kunstloper (1e ronde) 
In de visie wordt kunst en cultuur geïntegreerd met het oog op nieuwe doelgroepen. De indruk 
ontstaat dat het voorstel de kaders van het zoekgebied overschrijdt en trappen en vlonders wil 
aanpassen. Dit is niet toegestaan. Ook het uitbreiden van het programma, met onder meer een 
boetiekhotel, is niet mogelijk. Aandacht voor gebruikers van het dagstrand wordt gemist en er is 
twijfel over de functionaliteit. Over het geheel genomen is de visie niet realistisch. 

081 RE-MINING (1e ronde) 
In de tekst wordt een aantal zaken benoemd, maar niet nader uitgewerkt. Een visie op omgeving 
en programma worden gemist. De beoogde blokvorm spreekt niet aan. 

082 KIEKEBOE! (1e ronde) 
De jury is positief over de presentatie van de visie in de vorm van verhalende striptekeningen op 
de eerste pagina, maar het verhaal is moeilijk te relateren aan de referentiebeelden op het 
tweede blad. Aandacht voor onder meer visualisatie, programma, constructie, en haalbaarheid 
voor de ondernemer blijft sterk achter. Er worden verschillende gebruikers benoemd, maar 
bruikbaarheid voor de gasten is onderbelicht. In de tekst van de inzending wordt ingegaan op 
diverse programmaonderdelen, echter er ontstaat geen beeld van wat wordt beoogd, en wat 
daarvoor nodig is. 

083 WATERPAVILJOEN HOGERWAL (1e ronde) 
De inzending reageert op een aantal gestelde thema’s. Voorgesteld wordt een rond splitlevel 
gebouw als blikvanger. Er wordt ingezet op duurzaamheid en ecologische thema's, echter het 
voedselbos op het dak is niet realistisch. Aandacht voor energetische duurzaamheid is beperkt. 
Het concept lijkt betaalbaar, maar er is nog onvoldoende zicht op de functionaliteit.  

084 SiO2 (1e ronde) 
De indruk ontstaat dat in deze visie drie objecten worden voorgesteld onder één dak. De 
samenhang van deze objecten is niet duidelijk. Er ontstaat geen inzicht in de functionaliteit en 
het gevraagde programma komt niet voldoende terug in de visie. 

085 R-uit (1e ronde) 
De inzending gaat alleen in op het beoogde gebouw. De minimale footprint is positief. Een 
samenhangende visie op de opgave als geheel wordt gemist en er wordt onvoldoende invulling 
aan de uitvraag gegeven. 

086 ’t Seurenheidtje (1e ronde) 
De inzending concentreert zich op vier volumes en de constructie van deze gebouwen maar 
overtuigt daarin niet. Er is wel nagedacht over aanvoer van materiaal zoals het ter plekke 
brengen van de prefab units over het water. Voor fietsers en wandelaars als gebruikers van het 
pad zal, door de blokkades van bebouwing, de beleving van het gebied verdwijnen. De twee 
gebouwen aan de zijde van het Leukermeer vallen buiten het zoekgebied en zijn niet reëel 
haalbaar. Er is geen aandacht voor de behoeften van exploitant. Een samenhangende visie op de 
opgave als geheel wordt gemist.  
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087 Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide (1e ronde) 
De inzending is minimaal en gaat niet in op alle aspecten van de uitvraag. Er ontstaat geen 
blikvanger en het is onduidelijk wat men ziet vanaf het Leukermeer. Aandacht voor 
functionaliteit en samenhang tussen de diverse gebouwen ontbreekt. Het is niet mogelijk om 
aanpassingen aan de vlonders te doen. Er is aarzeling over de mogelijkheid om in de 
voorgestelde opzet een goed programma te kunnen realiseren, en over de exploiteerbaarheid 
van het geheel. Het is niet duidelijk hoe het dak werkt.  

088 KRUISPUNT (1e ronde) 
De inzending betreft eerder een voorstel dan een visie. Deze inzending is het dichtst bij het 
ontlasten van de natuur gebleven, maar botst daarmee ook met de vraag om een landmark. De 
aanwezige trappen worden aangevuld met knuppelpaden. Deze paden, bestaande uit vlonders, 
kunnen juist vanuit toegankelijkheid van de natuur interessant zijn. Het vlonderplateau verdwijnt 
en wordt vervangen door groen, echter het afbreken van bestaande bebouwing is niet 
toegestaan. Met het terras richting Leukermeer worden de kaders van het zoekgebied 
overschreden. Er is twijfel over de functionaliteit van het voorstel. De uitwerking lijkt niet 
praktisch met het oog op bezoekersstromen. 

089 HALFWEG (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een splitlevel gebouw dat deels verdiept wordt aangelegd en deels verhoogd. 
Het object ligt niet geheel in het zoekgebied en is veel te groot. Hoewel aan diverse elementen in 
de uitvraag wordt voldaan, zijn haalbaarheid, betaalbarheid en exploitatie aandachtspunten.  

090 Ongeldig. 

091 Circulair Strandpaviljoen Seurenheide (3e ronde) 
Een inzending met veel oog voor gebruik. Het bevat diverse elementen waarnaar is gevraagd. Er 
is een relatie gezocht met gebruikers van het dagstrand en actieve beleving. De doelgroep lijkt 
vooral uit gezinnen te bestaan. Dat is niet waarnaar gevraagd is, maar het is onderscheidend ten 
opzichte van andere locaties. Het panoramische terras sluit aan op de trapvormen en biedt veel 
mogelijkheden. Er zijn vragen over de landschappelijke inpassing. Het gebouw staat tamelijk 
pontificaal symmetrisch op de as, waardoor het fietspad als onderdeel van het bos in betekenis 
afneemt. Het is lastig om een indruk te krijgen van de beoogde verschijningsvorm van het 
gebouw. Het op pootjes zetten van het gebouw roept vragen op over de wereld daaronder. Het 
fietspad komt rakelings langs het gebouw. 

092 Waterpaviljoen Seurenheide... (1e ronde)  
De vorm van het paviljoen wordt gebaseerd op een amfitheater-principe met een luifel 
eroverheen. Hier kan een prettige, besloten plek ontstaan. De wijze waarop het dak zo op de 
grond lijkt te staan maakt indruk, echter de voorgestelde toegang voelt tegennatuurlijk aan; een 
stadion wordt juist vanuit de achterzijde betreden. Als gevolg van het vormprincipe wordt het 
fietspad opzij geschoven. Dat is een groot en niet oplosbaar bezwaar. Het gebouw staat teveel 
met de rug naar het bos om het beoogde panoramische uitzicht te bereiken; waar je dit uitzicht 
zou willen wordt het belemmerd. Aandacht voor de samenhang met de omgeving, het 
programma en sociaal maatschappelijke aspecten blijft achter. 

093 De Kringloop in de Maasduinen (1e ronde) 
De beoogde vorm van het gebouw is identiek aan die van Seurenheide. De vorm past bij het 
gebied maar is niet direct de gezochte blikvanger en de vraag is of de bezoekers deze relatie 
leggen. De amorfe vorm kan juist in een natuurlijke omgeving rust brengen. Een goede referentie 
wordt gemist. De gekozen vorm brengt zeer hoge kosten mee omdat de bouwmaterialen op 
maat gemaakt moeten worden. Het gebouw overschrijdt de kaders van het zoekgebied aan de 
zijde van het Leukermeer. Het vergroten van het terras en het gebruik van de vlonders die 
trappen verbinden als terras, is niet toegestaan.  

094 Waterpaviljoen Seurenheide (2e ronde) 
De inzending is helder en direct geformuleerd. De visie biedt veel ruimte voor uitzicht en 
beleving voor diverse gebruikers en besteedt aandacht aan de toevoer van goederen. Er is zeker 
sprake van een aansprekende blikvanger en er worden veel richtingen opgepakt. Er is twijfel of 
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de beoogde, daadkrachtige architectuur met veel constructie en grote overstekken past bij de 
locatie. Hoewel het lastig is om de referenties bij elkaar te plaatsen ontstaat de indruk dat de 
terrassen uitkragen. De fietsers moeten er onderdoor. Er zijn vragen bij de financiële 
haalbaarheid en het is de vraag of het ruimtegebruik optimaal zal zijn. Het opstapje maakt de 
exploitatie lastig, zeker voor het personeel. 

095 DE WATERLOPER (1e ronde) 
Een interessant en eenvoudig idee waarmee wordt teruggegrepen op het zandtransport uit het 
verleden. De grootschaligheid van het concept past onvoldoende bij het karakter van het gebied 
en de kaders van het zoekgebied worden overschreden. Het grote terras aan de zijde van het 
Leukermeer ligt hier volledig buiten. Inzicht in het programma en sociaal/maatschappelijke 
functie blijft achter. Niet duidelijk is waarom het fietspad moet worden aangepast. 

096 SAMENKOMST SEURENHEIDE (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een volume dat versplintert in divers volumes. De dakvorm roept vragen op 
over de haalbaarheid en exploitatie. Niet alle aspecten van de opgave komen duidelijk aan bod in 
het programma. Interactie met het dagstrand, bezoekers en functionaliteit blijft achter. 

097 Faunapaviljoen – Seurenheide (selectie) 
Een heldere visie waarin alle onderdelen van de opgave goed aan bod komen. De vorm van het 
paviljoen voegt zich naar de locatie, met een gevel langs het fietspad. De kruisvormige ruimte in 
het gebouw is zeer interessant en profiteert optimaal van de zichtlijnen op het uitzicht. Daardoor 
ligt het terras in de symmetrieas en wordt er ruimte toegevoegd door de gevel naar binnen te 
vouwen onder de luifel. Vanaf de terrassen aan de verschillende kanten van het gebouw en 
gekoppeld aan een zaal, worden alle elementen in omgeving optimaal beleefd: bos, strand en 
haven. Het gebouw wordt verankerd op de plek en vanuit de kern met alle landschappen 
verbonden. Een aandachtspunt is het fietspad, dat naar de zijkant is geschoven, en de 
bergruimte voor meubilair. Het is niet geheel duidelijk waarom de kern van het gebouw is 
opgetopt en hoe deze kern functioneert. Het verbouwen van groente op het dak roept grote 
twijfels op. Er is oog voor een flexibel programma. De visie kan uitgewerkt worden in een mooi 
oriëntatiepunt. 

098 PANORAMA BUITENPLAATS (1e ronde) 
De verbinding met het strand en het panoramazicht vanuit het gebouw is interessant, echter de 
visie geeft invulling aan een bedrijfsconcept dat niet is gevraagd. De wijze waarop het 
programma landt in het gebouw is onduidelijk. Het doortrekken van het strand naar boven lijkt 
aardig maar er zullen gigantische open ruimtes ontstaan ten koste van het landschap. Het 
verleggen van het fietspad is niet toegestaan. Er zijn bedenkingen bij de financiële haalbaarheid 
en bij een totale vermenging van de doelgroepen voor strand en paviljoen. De inzending is mooi 
gepresenteerd. 

099 een dak voor het bos (3e ronde) 
Een duidelijke visie, geïnspireerd op de omgeving. Het verdraaien van een vierkant gebouw tot 
een parallellogram is een sterke stedenbouwkundige situatieve keuze, waardoor het fietspad 
goed wordt begeleid en twee gevels goed op de meren zijn gericht. De pergola-achtige 
constructie ingevuld met puien, die in het ritme steeds groter worden, kan een krachtig beeld 
opleveren. Hoewel enkele opvallende elementen worden voorgesteld is er ook aarzeling of het 
ingetogen gebouw te sterk in het landschap zal opgaan en te onuitgesproken zal zijn voor deze 
plek. Er is sprake van een nadrukkelijke voor- en achterzijde; vanaf de parkeerplaats stuit men op 
een gesloten gevel. Het terras zou minder ver naar het fietspad moeten uitsteken. Het idee van 
de beplantingszones ontkracht het idee van het opgaan in de natuur. De jury heeft veel 
waardering voor het principe van het simpele frame. De referentie van het grid van Sol Lewitt is 
passend gekozen. 

100 Ongeldig. 

101 De recreatieve ‘brug’ van Seurenheide (2e ronde) 
Voorgesteld wordt een paviljoen als aanjager voor recreatie, met extra voorzieningen zoals een 
natuurbad in Seurenheide. Het paviljoen maakt integraal deel uit van de trappen, waartoe een 
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tweede trap is voorgesteld. Door het creëren van deze tweede trap gaat er veel meer gebeuren 
dan gevraagd is. Over het geheel genomen is twijfel bij de financiële haalbaarheid van het 
voorstel.  

102 WAGASA (3e ronde) 
Het verhaal van de paraplu die in principe rond is, maar nu net niet, is een subtiele verwijzing 
naar de locatie, waar cirkelvormige oplossingen ook net niet passen. Voor het paviljoen is de 
paraplu omgedraaid tot een niet nader te duiden vorm; het handvat steekt omhoog. Onder het 
dak worden allerlei losse onderdelen voorgesteld die contrasteren met het dak. De zachte 
overkraging is interessant maar roept ook vragen op, onder meer over de nodige ondersteuning 
door kolommetjes. De opzet zorgt voor goed contact met de natuur. Er is goed nagedacht over 
functionele aspecten; niet duidelijk is of ruimtes goed gebruikt kunnen worden en of het 
afgesloten ruimtes worden die onderling samenwerken. Over het geheel genomen is er veel 
waardering voor het concept, echter de relatie van het verhaal van de gekozen vorm met 
Seurenheide en dit gebied overtuigt niet voldoende. 

103 Ongeldig. 

104 VOGELHOEVE SEURENHEIDE (2e ronde) 
Deze visie toont een compositie met drie gebouwen, waardoor de mogelijkheid ontstaat een 
interne patio te maken en gebruik wordt gemaakt van het hoogteverschil. Er zijn doorzichten 
naar buiten en het fietspad loopt tussen de gebouwen door. Het splitsen van de gebouwen is 
mooi gedaan en de binnentuin wekt enthousiasme. Eigen identiteiten van de interieurs kunnen 
interessant zijn, maar het loskoppelen van functies is problematisch voor de exploitatie en het 
businessmodel voor horeca, zeker in het hoogseizoen. Over het geheel genomen is de 
verschijningsvorm te massaal en niet voldoende aansprekend. 

105 Visie waterpaviljoen Seurenheide (1e ronde) 
Opmerkelijk is dat deze inzending, als enige, een kleiner oppervlak kiest dan de footprint die is 
toegestaan. Motivering van deze keuze ontbreekt. Enkele interessante referenties daarentegen 
zijn juist groot, maar een relatie met de visie wordt niet toegelicht. Er is aandacht voor natuur en 
duurzaamheid, en de gebruiker staat centraal. Over het geheel genomen bevat de visie 
onvoldoende informatie; de informatie die wordt verstrekt is tamelijk algemeen. 

106 De Bast & De Bol (2e ronde) 
Ter weerszijden van het fietspad worden twee sterk contrasterend vormgegeven gebouwen 
voorgesteld, die ook complementair zijn. Bij elke trap hoort een van de beide gebouwen. De 
exploitatie kan gescheiden worden, in seizoenen of voor doelgroepen: het ene gebouw is 
gedurende het hele seizoen geopend en moet met 1 persoon te runnen zijn; het andere is alleen 
open tijdens het hoogseizoen. De scheiding van doelgroepen kan mooi inspelen op de doelgroep 
van het dagstrand resp. de fietsers en wandelaars. Niet duidelijk is waarom de horeca voor het 
dagstrand op deze plek is voorgesteld. In de winter is er niet voldoende ruimte voor grote 
groepen. De plaatsing van de gebouwen vraagt om heroverweging met het oog op het fietspad, 
dat niet mag worden verlegd. De inzending maakt een goede indruk maar lijkt door de opdeling 
op veel punten functioneel en ruimtelijk niet te zullen voldoen. De informatie is te beperkt om 
het voorstel goed te kunnen beoordelen. 

107 De Kamp bij Seurenheide (1e ronde) 
Voorgesteld wordt een combinatie van vaste bebouwing van enkele volumes met 
textieloverspanning. Niet duidelijk is of alle gevraagde programmaonderdelen aan bod komen. 
Aandacht voor het fietspad wordt gemist. Er zijn vraagtekens bij lokaal verwarmen en klimaat 
onder het doek.  

108 Ongeldig. 

109 Eén, twee... drie! (1e ronde) 
De inzending bevat een voorstel voor drie gebouwen; één daarvan ligt volledig buiten het 
zoekgebied, een ander lijkt niet te voldoen aan de gestelde eisen voor maximale hoogte. Over 
het geheel genomen is de inzending onvoldoende duidelijk om een goed inzicht in de intenties te 
verkrijgen. Er is grote twijfel over het exploiteren van drie gebouwen.  
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110 ontdek je plekje (1e ronde) 
De inzending bevat een collage die goed inzicht biedt in de uitgangspunten voor het ontwerp, 
echter informatie over de locatie, beoogde vormgeving en indeling ontbreekt. Er is wel aandacht 
voor functionaliteit, kosten en gebruikers. De referenties dragen niet bij aan een duidelijk beeld 
van wat men voor ogen heeft.  

111 WEERSPIEGELING VAN HET LANDSCHAP (1e ronde) 
De inzending bevat uitgangspunten voor veel verschillende doelgroepen, echter doorvertaling 
hiervan in het voorstel wordt gemist. Het terras aan de overzijde van het fietspad is geen veilige 
keuze. De nadruk van de visie ligt op functionaliteit; er ontstaat geen ruimtelijk beeld waardoor 
twijfel is of er een blikvanger zal ontstaan. Er is aandacht voor natuur, landschap en gebruik van 
natuurlijke materialen. 

112 Ongeldig. 

113 LANDSKAP (2e ronde) 
Voorgesteld wordt een paviljoen met een krachtig en sterk silhouet dat aanspreekt. De drie 
zijden van de piramidevormige kap zijn gericht op de omgeving. Het paviljoen richt zich vooral op 
het Leukermeer en draait zich af van het strandbad; het fietspad loopt mooi langs het paviljoen. 
De visie is helder en besteedt ruim aandacht aan watermanagement. Over het geheel genomen 
is de visie inspirerend, maar te schematisch om goed te kunnen beoordelen. De aandacht voor 
gebruikers is beperkt; wel wordt ingezet op flexibel ruimtegebruik. Informatie over programma 
en functionaliteit is te summier. 

114 vivaldi (1e ronde) 
De presentatie van de visie biedt, met beide pagina’s naast elkaar, een functioneel beeld van het 
programma en is mooi getekend. Onduidelijk is of het paviljoen al dan niet is ingegraven; het 
fietspad lijkt gelijk te lopen met de begane grond. De visie roept veel vragen op, omdat 
antwoorden op de gestelde vragen worden gemist. Het gebouw is naar binnen gekeerd, negeert 
de omgeving en wordt geen blikvanger. 

115 OP HET KRUISPUNT VAN NATUUR... (1e ronde) 
De visie bevat interessante hoofdlijnen en kiest een aantrekkelijke richting. De informatie biedt 
echter niet voldoende aanknopingspunten voor een goed inzicht.  
Er is aandacht voor natuur en duurzaamheid; aandacht voor gebruikers en functionaliteit wordt 
gemist. 

116 FRAME (1e ronde) 
De visie redeneert vanuit landschapsprofiel. Uit de beschrijvingen ontstaat echter geen duidelijk 
beeld van de situering, beoogde verschijningsvorm en structuur. Er is waardering voor de 
aandacht voor duurzaamheid, vorm en kleur; informatie over programma, functionaliteit, 
gebruikers en exploitatie blijft achter. 

117 Parapente (selectie) 
Een sterke en consequente visie met duidelijke schema’s en referenties. De vormgeving van het 
dak van het paviljoen intrigeert en het splitlevel paviljoen oogt aantrekkelijk vanuit alle 
richtingen: er gebeurt iets in het landschap. Het fietspad wordt vanzelfsprekend opgenomen in 
de compositie: het loopt langs het gebouw onder het dakoverstek. Er zijn vragen over de 
uitwerking van de horeca, de verspringing in de glazen pui en de situering van de functies.  
Deze inzending is de sterkste van de diverse voorstellen voor een paviljoen onder een 
expressieve kapvorm. De perspectieven van het paviljoen zijn zeer overtuigend. 

118 Rivierduinpaviljoen Seurenheide (1e ronde) 
Een gebouw, vormgegeven als een rivierduin. De relatie met vakwerkhuizen in Noord-Limburg is 
niet passend. Aandacht voor horeca, de relatie met dagstrand en terrassen blijft achter.  

119 Tot op de bodem (1e ronde) 
De inzending lijkt grotendeels aan de voorwaarden te voldoen en zou mogelijk een blikvanger 
kunnen worden. Er is aarzeling of het optillen van de bodem werkt bij zandgrond. Informatie 
over de locatie ontbreekt en er zijn vragen over de financiële haalbaarheid. 
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120 Circle of Life (1e ronde) 
De inzending geeft invulling aan de uitvraag, met noemenswaardige aandacht voor de 
maatschappelijke functie en het betrekken van het strandbad in de visie.  
Er wordt een vlonderconstructie in het strandbad gesuggereerd buiten het zoekgebied, maar die 
is niet randvoorwaardelijk voor het ontwerp. De uitgebreide toelichting bij de referenties is 
verhelderend.  
De visie biedt een goede insteek voor exploitatie, echter de gekozen cirkelvorm is niet 
functioneel voor horeca exploitatie. 

121 TE GAST IN HET LANDSCHAP (1e ronde) 
De inzending voldoet, echter het voorstel is niet locatiespecifiek. Er zijn vragen over de 
functionaliteit van de buitenbar voor bezoekers van het dagstrand, die aan de zijde Leukermeer 
is voorgesteld. Indien gekozen wordt voor twee gebouwen zou het logischer zijn om een 
ondersteunend gebouw aan strandbadzijde te maken. Prefab is een functioneel bouwsysteem 
om snel een gebouw op te richten, maar over het geheel genomen is de visie niet voldoende 
uitgesproken. 

122 HET HART OP DE JUISTE PLEK (1e ronde) 
De visie besteedt aandacht aan samenhang tussen trap, vlonder, paviljoen en landschap. Een 
kanttekening daarbij is of bomen in de trap moeten worden geplaatst. Niet duidelijk wordt wat 
voor gebouw men voor ogen heeft. Niet alle referenties zijn passend. 

123 Ongeldig. 

124 EEN PARASOL EN EEN PICKNICKMAND (2e ronde) 
In de visie wordt een relatie gelegd met de natuur en hoe deze werd gebruikt om te picknicken. 
Door het gemis aan een heldere focus worden veel vragen opgeroepen. De situering van het 
paviljoen is niet duidelijk, noch van hoeveel losse gebouwtjes sprake zal zijn en hoe met het 
fietspad wordt omgegaan.  
Door de versnippering van elementen lijkt een rommelig geheel te ontstaan. Aandachtspunten 
zijn het integreren van bomen in het gebouw, koeling middels oppervlaktewater en het plaatsen 
van fruitbomen, die niet gebiedseigen zijn. Positief is de aandacht voor een rioleringsloos 
gebouw.  

125 HET GROENE OOGJE (1e ronde) 
De visie gaat zeer beperkt in op de gestelde uitvraag. 

126 Paviljoen De Triangel (1e ronde) 
Het driezijdige paviljoen wordt geplaatst op het plein, de drie zijden zijn gekromd. De 
krommingen verbinden de ruimte niet, maar zorgen voor scheiding. Het fietspad wordt verlegd, 
waardoor het gebouw de doorgang blokkeert. Een blikvanger zal niet ontstaan. De aandacht voor 
functionaliteit is positief. Over het geheel genomen spreekt het voorstel niet voldoende aan. 

127 SEURENBRUG als natuurmachine (1e ronde) 
De thematiek van afgravingen is niet perse passend binnen visie Seurenheide. Het voorstel 
overschrijdt de kaders van het zoekgebied en is niet helder.  
Er zijn vragen over duurzaamheid, functionaliteit en exploiteerbaarheid van het voorstel. 

128 Waterpaviljoen Seurenheide (1e ronde) 
Voorstel voor een ingegraven paviljoen, dat zich deels buiten het zoekgebied begeeft. Niet 
duidelijk is of het voorstel een gebouw beoogt met drie lagen. Met het oog op afgraven, 
aantasting van de bodem, wisselend waterpeil, binnenklimaat en kosten is het ingraven van het 
paviljoen geen goede keuze voor deze opgave. Functionaliteit is een punt van aandacht. 
Onderhoud en beheer zijn positief. 

129 100% Seurenheide (1e ronde) 
Een complete visie waarin de gedachtelijn consequent is doorgevoerd. Het idee is leuk maar de 
beoogde vorm resulteert niet in een aansprekend gebouw. Het paviljoen is goed gesitueerd. Het 
gezamenlijk leemstampen voegt een sociaal aspect toe. Aandacht voor programma en functie is 
zeer marginaal. 
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130 DE NATUURBADI (1e ronde) 
De verwijzing naar badcultuur is een aardige gedachte, maar deze past niet bij de gemeente en 
de locatie. Het idee wordt niet overtuigend uitgewerkt in de visie. De aandacht voor horeca, die 
centraal staat in de uitvraag, blijft achter. Op pag. 2 is een mooie tekening opgenomen. 

131 Grounded (1e ronde) 
De visie roept vragen op over de precieze situering van het gebouw en het hoogteaccent. Alle 
pijlen in de tekeningen zijn van het paviljoen af gericht, terwijl het paviljoen juist mensen moet 
trekken en een centrumfunctie krijgen. Het is een gemiste kans om het terras alleen aan de 
Leukermeerzijde te plaatsen. De voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen en wat daarmee 
precies wordt beoogd, wordt onvoldoende duidelijk. 

132 Waterpaviljoen Seurenheide (1e ronde)  
Een sobere visie waarin het paviljoen terzijde de hoofdroute is geschoven. De voorgestelde vorm 
doet niet mee aan het landschap. Het bakstenen gebouw heeft een gesloten karakter, terwijl het 
om uitzicht en panorama zou moeten gaan. De oppervlakte van het gebouw lijkt klein; 
aandachtspunten zijn de exploitatie en de terrassen/bediening.  

133 geen motto (1e ronde) 
De inzending bevat herhalingen van de uitvraag, waardoor een visie van de inzender niet tot 
uitdrukking komt. Hoewel interessante referenties zijn gekozen, blijft hetgeen wordt beoogd 
voor de opgave te generiek en de informatie te summier. De situering van het paviljoen op de 
locatie is niet aangegeven. Een visie op duurzaamheid en aandacht voor functionaliteit blijft 
achter. Er is twijfel of voldoende kennis aanwezig is om te komen tot een haalbaar en betaalbaar 
plan. 
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Bijlage 3. Reacties bezoekers tentoonstelling 

 

Plan A. ISOTROOP 

-  Isotroop! Het is mooi verwerkt in de bestaande omgeving! In een tijd van teveel CO2 uitstoot 
zijn bomen belangrijk en moeten vooral blijven staan. Het is en beschaafd ontwerp: één met de 
natuur met mooie en duurzame materialen. Ook mooie doorkijkjes en uitzicht op het water.  

-  Isotroop. Inrichting is rustig. 
-  Isotroop. Straalt rust uit. 
- Isotroop. Een rustig gebouw, passend in een natuurlijk en bosrijk gebied. Met mooie uitkijkjes. 

Prachtig van kleur is het interieur. 
-  Isotroop. * De diverse niveaus * diverse kijkrichtingen * open structuur 
-  Isotroop. De indeling Isotroop spreekt mij het meest aan, geborgenheid door kleinere ruimte. 
-  Isotroop. Uniek en modern. De anderen zijn minder voor het oog. 
- Isotroop. Veel hout. 
- Isotroop. Laai (Fraai?). 
-  Isotroop. Mooie vormgeving met rondom kamers waar beschut kan zitten en toch veel licht en 

doorkijkjes. Bouwtechnisch beter te realiseren door (dan?) de oudere (andere?) ontwerpen. Is 
denk ook goedkoper. 

- Isotroop; hierbij is de keukenruimte uiterlijk overdreven, te groots opgezet. Er is al genoeg in de 
omgeving. 

-  Isotroop - keuken in de kelder!! te eenvoudig, dat is lopen voor de bediening. 
-  Isotroop. Kleinste. 
-  Isotroop. Lijkt het kleinst. Nog beter: geen paviljoen bouwen 
-  Isotroop en Parapente hebben beter uitzicht. Maar Isotroop geeft iets meer het gevoel dat je 

binnen in een restaurant zit, een voorziening waar je even pauze kunt houden en qua 
duurzaamheid ook goed. Dus Isotroop heeft denk ik toch mijn voorkeur. 

- Isotroop of Parapente. 
- Parapente en Isotroop hebben beter vin het meest natuurlijk en rustig overkomen in de natuur. 
- Isotroop en Parapente: Wat zijn de kosten van beide gebouwen?  
- 2e voorkeur: Isotroop 
- De minst erge van de drie ontwerpen: Isotroop. Eerlijk gezegd vindt ik ze alle drie niet goed, niet 

mooi en zeker niet bescheiden - en dat zou ik wel verwachten. Van alle drie heeft deze nog 
ergens een menselijke maat, maar ook hier heb ik veel kritiek op. De ruimte binnen wordt 
prettig, gestampte leem is een heel fijn materiaal, gecombineerd met hout is het leuk. Ook wat 
kleinere café ruimtes, zodat je rustig zit en van de natuur kunt genieten. De verschijningsvorm is 
niet zo opdringerig, maar iets bescheiden. Het zou nog iets bescheidener mogen.  

  
Plan B. FAUNAPAVILJOEN Seurenheide 
-  Faunapaviljoen. Er is gedacht aan alle vormen van recreatie. Het biedt ruimte voor veel 

terrassen en is multifunctioneel. 
-  Faunapaviljoen. Vlotte uitstraling, overal open, nagedacht over ingang (fietspad). Sedumdak, 

gericht op warmtebeheersing en natuur. Modern en toch huiselijk binnen. 
- Faunapaviljoen. Past mooi in de omgeving. Mooie vormgeving.  
- Plan B. Omdat het mooi past in de natuur om bij de reeds aanwezige trappen.  
- Faunapaviljoen. Omdat het meer verbondenheid toont met de natuur. 
- Het dak van het Faunapaviljoen vind ik mooier en beter in de natuur passen. 
- Faunapaviljoen, Betere uitstraling. 
- Fauna - buitenkant is aardig, leuk materiaal - binnenkant saai. 
- Faunapaviljoen Seurenheide. Mooie zichtlijnen, strakke vormgeving. Gebouw moet de omgeving 

niet overnemen, oogt groot. 
- Faunapaviljoen is te robuust. Krijg de indruk dat je minder goed naar buiten kunt kijken door de 

houten wanden die ervoor zitten. 
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- Faunapaviljoen. Lekker strak, mooie zichtlijnen. Genoeg uitzicht, door de grote vlakken valt dit 
misschien iets te veel weg. 

- Faunapaviljoen is een mooi ontwerp voor een MFC. Nu gaat het ook om het uitzicht en daar zie 
je te weinig van als je in het Faunapaviljoen zit. 

- Faunapaviljoen niet passend in de natuur. Veel te dominant en te grof. Het kan wel een 
duurzaam gebouw genoemd worden, maar veel te weinig groen. Ook het plafond is veel te grof. 
Kortom het ontwerp is te pompeus/bombastisch 

-  Het faunapaviljoen heeft veel schaduw. Wat zijn de kosten hiervan? Is het rendabel. 
 

Plan C. PARAPENTE 
-  C. Mijn keus! 
- 1e voorkeur: Parapente Past het mooiste in het landschap 
- Parapente. Ik vind het mooi. Ligt mooi in de omgeving. 
-  Parapente. Mooi in de natuur. 
- C ! Omdat mooi past in omgeving. 
- Parapente. Deze blend mooi in de omgeving. De sfeer van de natuur wordt door deze niet 

belemmerd. 
- Parapente. Omdat het past bij het buitengebied. Iets grote buitenterras. 
- Parapente. Omdat het er mooi bij ligt. 
- Parapente. Gaat mooier over in de natuur. 
- Parapente. Het lijkt vrij open. De vorm past wel in de natuur 
- C. Meegaan met de natuur. 
- Parapente. De kracht zit hem vooral in de soberheid van het ontwerp. Faunapaviljoen en 

Isotroop zijn te modern opgezet en slaan daarmee door. Het biedt plaats voor de 
natuurliefhebber om te genieten van een drankje of hapje in deze mooie omgeving. Het 
ontwerp is één met de natuur. 

- Plan C Parapente. Dit plan en gebouw een natuurlijke uitstraling heeft in de bosrijke omgeving. 
-  Parapente. Het past bij het gebied.  
- Parapente. Mijn eerste indruk het beste was. Het geheel is rustig en aangepast aan de 

omgeving. Wel voorzien van alle faciliteiten. 
- Parapente. Meest rustige ontwerp. Alle ontwerpen zijn te groot ontworpen; mag gerust wat 

kleiner. 
- Plan C. Omdat dit qua ontwerp het beste past bij de natuur en rustige uitstraling. 
- Bij Parapente is de ruimte zo open, mis wat bescherming. Het is mooi en subtiel en rustig.  
- Plan C Parapente. I.v.m. de open structuur van de ruimte en zijn natuurlijke rondere vormen 
- C Parapente. Omdat dit mooi staat in het gebied. Nodigt het meeste uit. Gezelligheid en 

gastvrijheid. Groter buitenterras. 
- Parapente. Heeft een open karakter met de omgeving waardoor je de gehele omgeving in je 

kunt opnemen. 
- C. Parapente. Veel openheid met zicht op het water. 
-  C. Parapente. Leuk ontwerp. 
- C. Veel glas is mooi. 
- C. Transparant en open. 
- C. Geen obstakels in de ruimte, veel licht, ruimtelijk. 
- Parapente. De indeling waarbij de zitjes allemaal apart aan de raam zitten = leuk en open. Dat er 

gedacht is aan vogels e.d. 
- Parapente. Het dak van Parapente is prachtig in de natuurlijke omgeving. 
- Parapente. Alle kanten mooi. Mooi dak (beetje Balinees). Trippelglas etc. Voor energiekosten + 

koeling geeft het. In dak zonnepanelen verwerken (in kleur rood) passend 
- Isotroop en Parapente: Wat zijn de kosten van beide gebouwen?  
- Isotroop of Parapente. 
- Parapente heeft een te grote binnenruimte zonder beschutte zithoeken. 
- Ouderwetse vormtaal parapente 
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Algemene opmerkingen 
- Laten we dit soort plannen vaker voorleggen aan de burgers. 
- Ik vind overigens alle drie de ontwerpen prachtig. Veel succes met maken van een keuze. 
- Gunnen aan het beste ontwerp. 
 
Jury, denk ook aan:  
- Menselijke schaal! Mensen gaan niet in een grote glazen zaalachtige ruimte zitten (zoals 

Parapente). Onderhoudsvriendelijk! Architectonische impressies laten nooit rolstoelen zien, 
maar die zijn er veel! Wc bereikbaar is belangrijk. Akoestiek, een grote glazen ruimte is niet fijn. 
De hoeveelheid m2 keuken staat in de plannen niet in verhouding tot het geheel - erg groot. let 
op licht en schaduw.  

- De bereikbaarheid van de oudere en minder valide bezoekers, zo ook parkeeraangelegenheden 
voor in het bijzonder deze groep 

- Parkeren en aan de minder valide persoon rolstoel/rollator  
- De toegang en betreden van alle ruimten voor o.a. rolstoelgebruikers. 
- Beter bereikbaar zijn. 
- Rolstoeltoegankelijk. 
-  Jeugd. 
-  Terras - denk aan de jongeren 
- Veiligheid voor de kinderen bij de trap en water. 
- Kindveiligheid en routeplanning. 
- Natuurlijke speelplek. 
- Duurzame energievormen 
- Denk aan de materialen. Het landschap teruggeven aan de natuur.  
- Schone natuur. 
- De toekomst van dagstrand Seurenheide! Kan misschien ontwikkelt worden tot grote 

publiekstrekker. 
- Geef rondom het Leukermeer ruimte aan meerdere doelgroepen, laat de zijde van vakantiepark 

Leukermeer dienst doen voor meer actief recreëren. Laat de zijde van dit paviljoen juist vrij voor 
de natuurliefhebber in rust en ruimte. Laat het enkel een stopplaats zijn voor 
voorbijgangers/fietsers/wandelaars 

- Kan de horeca onder hier wat verdienen? Succes! 
- Vaak worden er fouten gemaakt bij de indeling en routing voor horeca. Vraag professional voor 

adviezen!! 
- Geen drankvergunning. Geen muziek. Geen avondopening. 
- Géén boxer aan Leukermeerplaszijde. Overlast is er al genoeg 
 
Geen paviljoen 
- Geen van drieën kan mij bekoren.  
-  Overbodig, kiosk is voldoende, geen parkeerplek enz 
- Geen enkele, ik vindt het nu een heerlijk rustig verborgen plekje. De voorstellen zijn veel te 

groot, kleine kiosk in de zomer is voldoende. Er is al veel horeca omheen 
- Alle drie niet doen, genoeg horeca rond Leukermeer. 
-  Alle drie niet doen! Er is genoeg horeca (concurrentie). Ligging is slecht, afgelegen (rotzooi, 

trappen, jeugd / drugs). 
- Geen paviljoen. Een nieuw paviljoen is overbodig, er is al voldoende horeca in de omgeving. Nog 

meer horeca maakt elkaar kapot. 
- Geen. Er zijn al horecagelegenheden genoeg, links op 500 m en recht op 500 m. 
-  Is het rolstoelvriendelijk. Zijn deze dure gebouwen wel nodig? Er is al genoeg; Jachthaven en 

Leukermeer (2e restaurant in aanbouw). De Sluis restaurant in het bos aan de overkant is er ook 
al. Zijn die trappen vóór het water/het meer wel nodig? Gewoon wandelen, fietsen even 
picknicken in het gras zitten is dat niet voldoende? 
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- Geen. Zet er niet zoiets wat economisch haalbaar is neer. Wat brengt het op in de exploitatie? 
Stiltegebied!!!. Wat heb ik als allochtone bewoner hier aan?? Waarom alleen inzet van uw 
gemeente voor toerisme, waarom het geld niet investeren in de eigen jeugd zodat het leefbaar 
blijft hier en we geen spookgemeente wordt. 

- Voor de natuur een mokerslag. Wie betaalt dit grapje? Wij dus! Waar zijn jullie mee bezig? Eerst 
boskamers, nu dit weer… 

- Geen van de drie. Natuur en omgeving worden door zulke projecten helemaal naar de kl*t*en 
geholpen. 

 
 

 


