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Inleiding
Op 1 april 2000 bestaat het Steunpunt Wedstrijden (verder het Steunpunt) drie jaar. In deze
rapportage wordt verslag gedaan van de ervaringen van het Steunpunt in dit derde jaar, tussen 1 april
1999 en 1 maart 2000. In verband met de bijeenkomst van de Bestuurlijke Werkgroep op 23 maart
2000 geeft deze rapportage een overzicht over de afgelopen 11 maanden.
Het derde jaar van het Steunpunt laat een toename van de vraag naar adviezen en diensten zien.
Onder andere is het verloop van gemelde wedstrijden steeds actiever gevolgd waardoor de contacten
met de uitschrijvers zijn geïntensiveerd. Daarnaast omdat medewerkers van het Steunpunt zelf actief
op zoek zijn gegaan naar uitgeschreven wedstrijden.
Het publiciteitsplan heeft geleid tot de keuze om een brochure over het Steunpunt te ontwerpen,
gecombineerd met de vormgeving van eigen briefpapier en website.
Het project 'Ontwikkelaar/ontwerperwedstrijden' is het afgelopen jaar uitgewerkt met als resultaat een
concept voor een Kompas bij deze wedstrijdvorm. Besluitvorming over dit concept vindt plaats in het
komende verslagjaar.
Voor het komende jaar wordt een toename van de activiteiten van het Steunpunt verwacht. Hoewel
Architectuur Lokaal, waar het Steunpunt sinds zijn oprichting is ondergebracht, goed in staat is om
deze uitbreiding op te vangen, maakt de voortgaande professionalisering van het Steunpunt de
behoefte aan een duidelijk profiel steeds manifester. Een gevolg hiervan is onder andere dat
Architectuur Lokaal met ingang van het jaar 2000 een jurist in dienst heeft genomen. Diens hoofdtaak
is het beheer van het Steunpunt.
De toename van activiteiten en het verlenen van diensten heeft er toe geleid dat steeds duidelijker te
omschrijven is welke taken het Steunpunt binnen Architectuur Lokaal uitvoert. Dit maakt de behoefte
aan onderling een duidelijke organisatiestructuur en afbakening van verantwoordelijkheid ook
duidelijker. In dit verslagjaar is voor het Steunpunt een eigen beeldmerk ontwikkeld dat op briefpapier
en de website gebruikt zal worden.
Om ook internationaal beschikbaar te zijn, als steunpunt voor het uitschrijven van ontwerpwedstrijden,
wordt de website vertaald en wordt er een link aangebracht naar een internationale site. De
mogelijkheden om gebruik te gaan maken van een keurmerk voor wedstrijden die zijn aangemeld bij
het Steunpunt wordt in het komende verslagjaar bekeken.
De vraag naar het profiel van het Steunpunt komt in het laatste, vierde hoofdstuk van de rapportage
aan de orde.
De hoofdstukken zijn gewijd aan de drie taken die het Steunpunt in het 'Convenant wedstrijden op het
gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur' kreeg
toegewezen, te weten:
1. documentatie, evaluatie en periodieke rapportage
2. algemene vraagbaak en stimuleren
3. professionaliseren en adviseren van uitschrijvers.
In de bijlagen zijn achtereenvolgens opgenomen: enkele publicaties, een afdruk van de
openingspagina van de website en een overzicht van wedstrijden uit het verslagjaar.
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1. Documentatie, evaluatie en periodieke rapportage
1.1 Publiciteit en draagvlak
Kwartaalberichten
Tussen 1 april 1999 en 1 maart 2000 verschenen drie kwartaalberichten van het Steunpunt. Elk
kwartaalbericht gaf een overzicht van de in dat kwartaal gemelde wedstrijden en het eventuele nieuws
over andere ontwikkelingen met betrekking tot wedstrijden. De kwartaalberichten werden integraal
opgenomen in de kwartaalkrant van Architectuur Lokaal die een oplage heeft van 2500 exemplaren
waarvan er ruim 2300 zijn bestemd voor een vast adressenbestand. Gegevens uit de
kwartaalberichten werden overgenomen door de vaktijdschriften en de bulletins van de
ondertekenaars van het convenant.
Website
Het Steunpunt heeft een eigen site op Internet, bereikbaar via de homepage van Architectuur Lokaal:
http://www.arch-lokaal.nl. De site geeft informatie over het ontstaan en de betekenis van Kompas, het
Steunpunt en het convenant. De verspreiding van kwartaalberichten vindt plaats via berichtgeving op de
site van het Steunpunt. Er wordt een korte uiteenzetting gegeven over de inhoud van Kompas en het
Kompas kan worden besteld of de wedstrijdmodellen kunnen worden gedownload. Er is een actueel
overzicht van gemelde wedstrijden, met links en telefoonnummers van contactpersonen. Onder het kopje
'nieuws' is plaats om een nieuwe wedstrijdwinnaar te melden, maar ook om een onlangs uitgekomen
publicatie over een wedstrijd onder de aandacht te brengen. Om overlap in het informatieaanbod te
voorkomen heeft Archined een link naar de site van het Steunpunt.
De website biedt de mogelijkheid om vragen, suggesties en klachten bij het Steunpunt te melden.
In het tweede tot en met het vierde kwartaal van 1999 en in het eerste kwartaal tot en met 1 maart 2000
werd gemiddeld door 550 bezoekers per maand via internet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Via
Gemnet -dat een andere manier van tellen gebruikt- werden in deze zelfde periode 1100 pagina's per
maand van het Steunpunt opgevraagd.
Er is een eigen beeldmerk voor de site ontwikkeld om het Steunpunt een eigen, herkenbaar gezicht te
geven.
Communicatieplan
In de twee voorgaande rapportages werden het actief zoeken van publiciteit en het informeren en
stimuleren van de achterban van de ondertekenaars van het convenant, genoemd als
aandachtspunten voor het aankomende jaar. In het verlengde daarvan gaf de Rijksbouwmeester
opdracht aan het communicatiebureau Bikker om een communicatieplan met betrekking tot
wedstrijden op te stellen. Tot en met de uitvoering is het Steunpunt nauw betrokken bij het
communicatieplan. Aan de Bestuurlijke Werkgroep zullen de instrumenten 'brochure' en het hierna nog
nader te bespreken 'keurmerk' uit dit plan worden voorgesteld om te worden uitgevoerd.

1.2 Kompas
Van de totale oplage van 3000 exemplaren van Kompas resteerden er op 1 april 1999 nog 545.
Tussen 1 april 1999 en 1 maart 2000 zijn er 31 exemplaren verkocht via Uitgeverij 010 en via het
Steunpunt zijn er 68 verkocht. In voorraad zijn er in totaal dan nog 446 exemplaren van het Kompas.
Het Kompas is vooral besteld door potentiële uitschrijvers en daarnaast door enkele geïnteresseerden.
Bij de verspreide exemplaren is het inlegvel over het convenant en het Steunpunt toegevoegd. Van de
mogelijkheid om de modellen uit het Kompas te downloaden, is tussen 1 april 1999 en 1 maart 2000
door 187 bezoekers gebruik gemaakt. Op de site staat
nadrukkelijk de waarschuwing vermeld de modellen niet te gebruiken zonder eerst het Kompas te
lezen.
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1.3 Gedocumenteerde wedstrijden en wedstrijdplannen
In de jaarverslagen van het Steunpunt, zijn in het eerste verslagjaar bij het Steunpunt 27 wedstrijden
gemeld. Bij de overgang naar het tweede verslagjaar liepen daarvan 11 wedstrijden door en werden er
31 nieuwe wedstrijden gemeld. Daarvan liepen er 13 door in het derde verslagjaar en werden er 35
nieuwe wedstrijden gemeld. Van deze 35 zijn er 14 bij die op 1 maart 2000 nog niet zijn afgerond.
Om een duidelijk beeld te kunnen geven van wat er speelt in drie jaar wedstrijden zijn een aantal
kwantitatieve gegevens opgenomen van de gemelde 35 wedstrijden, gerangschikt naar verslagjaar.

Type wedstrijd 1
Open ideeënprijsvraag
Besloten ideeënprijsvraag
Open projectprijsvraag
Besloten projectprijsvraag
Meervoudige opdracht
No cure no pay
Ontwikkelaar/
Ontwerperwedstrijd
Nog niet bekend
Totaal

1-4-1999 / 1-3-2000
8
2
4
2
14
(niet geregistreerd)
2

1-4-1998 / 1-4-1999
21
8
13
(niet geregistreerd)
10

1-4-1997 / 1-4-1998
11
2
8
1
7
2
(niet geregistreerd)

35

52

6
37

Hoewel er nog geen handleiding voor de Ontwikkelaar/ontwerperwedstrijden bestaat is een aantal van
dit soort wedstrijden gemeld. Het Steunpunt heeft deze wedstrijden vermeld in de krant en op de
website. Verder heeft het Steunpunt (nog) geen actie ondernomen bij deze wedstrijd in afwachting van
de besluitvorming over de handleiding 'Ontwikkelaar/ontwerperwedstrijd'.

Uitschrijvers 2
Gemeenten
Provincies
Rijksdiensten, ministeries
Lokale architectuurcentra
Beroepsverenigingen
Stichtingen
Particuliere opdrachtgevers
Woningcorporaties

1
2

1-4-1999/1-3-2000
13
2
4
1
0
12
4
3

1-4-1998/1-4-1999
25
3
2
3
6
18
9
1

1-4-1997/1-4-1998
22
1
0
(niet geregistreerd)
6
13
5
0

Bij samengestelde wedstrijden is uitgegaan van de eerste ronde
Bij samenwerkingsverbanden zijn beide aangegeven
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1.4 Het gebruik van de modellen
In de onderstaande tabel is aangegeven in welke mate de modellen in Kompas worden gebruikt.
Wat niet wil zeggen dat de voorbeeldtekst ook letterlijk wordt gevolgd. Wel merkt het Steunpunt op dat
een aantal uitschrijvers steeds meer nauwkeurig het model volgt en gebruik maakt van de
aanbevelingen die daarin staan opgenomen. Net als in de vorige rapportages is aangegeven, blijft het
gevaar voor inconsistentie of lacunes in de tekst bestaan als uitschrijvers er een eigen structuur in
aanbrengen. Of door met eigen tekst het Kompas aan te vullen of te wijzigen.

Gebruik van de modellen 1-4-1999/1-3-2000
in Kompas
Wel
19

1-4-1998/1-4-1999

1-4-1997/1-4-1998

28

14

Niet

waarvan:
6 open ideeënprv.
5 open projectprv.
8 meervoudige opdr.
0 o/o wedstrijd
15

waarvan:
13 open ideeënprv.
5 open projectprv.
7 meervoudige opdr.
3 o/o wedstrijd
20

7

Niet van toepassing
Nog niet bekend

waarvan:
3 open ideeënprv.
3 open projectprv.
7 meervoudige opdr.
2 o/o wedstrijd
1
0

waarvan:
8 open ideeënprv.
3 open projectprv.
4 meervoudige opdr.
5 o/o wedstrijd
3
1

9
7

Van de 35 wedstrijden die dit verslagjaar bij het Steunpunt zijn gemeld, is een meerderheid met het
Kompas opgesteld.

1.5 Het melden van wedstrijden
Een wedstrijd wordt aangemeld op het moment dat het (concept) wedstrijdprogramma of de
uitnodigingsbrief door het Steunpunt Ontwerpwedstrijden wordt ontvangen.
In veel gevallen werd een wedstrijd 'spontaan' gemeld door de uitschrijver. De samenhang tussen een
spontane melding en het gebruik van de modellen in Kompas is hoog. Dit is niet verwonderlijk. De
uitschrijvers die zich spontaan tot het Steunpunt wenden oriënteren zich en zoeken ondersteuning om
een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Zij doen dat vaak in een vroeg stadium zodat de adviezen van
het Steunpunt nog op tijd komen om te worden verwerkt in het wedstrijdprogramma. Een aantal
spontaan gemelde wedstrijden verkeerden in de fase van publiceren van de wedstrijd. Voor zover
mogelijk heeft het Steunpunt dan adviezen gegeven om de gebreken in deze programma's op korte
termijn in overleg te verhelpen. In sommige van die gevallen was de uitschrijver niet op de hoogte van
het bestaan van Kompas. In andere gevallen dacht men van het Kompas te kunnen afwijken zonder
dat het consequenties zou hebben voor het publiceren volgens Kompas op de website en in de krant.
Deze wedstrijden worden opgenomen als, gemeld zonder Kompas. Een verzoek tot melding van een
wedstrijd door het Steunpunt vindt daarentegen soms plaats als de wedstrijd al gaande is. Deze
wedstrijden worden door medewerkers van het Steunpunt gelezen in de vakbladen, de kranten of op
internet. In die gevallen was de uitschrijver niet op de hoogte van het bestaan van Kompas en/of
Steunpunt.
In sommige gevallen wordt een wedstrijd gemeld nadat het subsidiefonds voor architectuur geen
advies uitbracht over een subsidieaanvraag omdat de wedstrijd niet is aangemeld bij het Steunpunt.
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2. Vraagbaak en stimuleren
2.1 Wedstrijdenarchief
Regelmatig komen wedstrijduitschrijvers informatie halen en ideeën opdoen uit het wedstrijdenarchief.
Veel aandacht binnen het Steunpunt is daarom besteed aan het toegankelijk maken van het
wedstrijdenarchief. Inmiddels zijn alle wedstrijden van de afgelopen jaren ingevoerd in een elektronische
databank.
De elektronische registratie van wedstrijden, met een trefwoordensysteem dat aansluit op de bibliotheek
van Architectuur Lokaal, maakt het mogelijk snel vragen te beantwoorden en direct voorbeelden van
wedstrijden met een bepaalde thematiek te vinden. Het wedstrijdenarchief van het Steunpunt is
ondergebracht bij Architectuur Lokaal.

2.2 Vragen
Afgezien van de meldingen van wedstrijden en de bestellingen van Kompas kwamen bij het Steunpunt in
het derde verslagjaar gemiddeld per maand 25 inhoudelijke en/of praktische vragen over wedstrijden
binnen. Wedstrijduitschrijvers, deelnemers, juryleden en de vakpers wisten het Steunpunt met hun
vragen te vinden. Deze vragen komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit de ons omringende landen.
Het aangehouden onderscheid tussen vragen die samenhangen met het wedstrijdproces en de vragen
die samenhangen met de ontwerpopdracht zelf en de beoordeling daarvan, geven de verworven positie
weer die het Steunpunt heeft gekregen. Procesgerichte vragen worden rechtstreeks door het Steunpunt
beantwoord. Bij de ontwerpgerichte vragen verwijst het Steunpunt door naar de beroepsverenigingen of
andere deskundigen.
Naast de inhoudelijk en praktische vragen is er sprake van een toenemend aantal vragen om begeleiding
en ondersteuning bij de uitvoering van wedstrijden. Is in het tweede verslagjaar nog aangegeven dat het
Steunpunt deze faciliteiten niet biedt, in november 1999 heeft het Steunpunt de begeleiding van de
interieurprijsvraag 'Nieuwspoort' op zich genomen.

3. Professionaliseren en adviseren van uitschrijvers
3.1 Reacties op concept-wedstrijdprogramma’s
Het adviseren van uitschrijvers vindt, naast de reacties van het Steunpunt op conceptwedstrijdprogramma’s, plaats door korte contacten via telefoon, fax en e-mail. In deze contacten gaat het
om het geven van constructieve opmerkingen om daarmee een aangemeld wedstrijdprogramma goed te
laten verlopen.
Het Steunpunt legt daarbij het wedstrijdprogramma 'naast' het betreffende model in Kompas en let daarbij
op de opbouw van het wedstrijdprogramma, de volledigheid, logica en consistentie van het
wedstrijdprogramma en de daarin opgenomen wedstrijdregels.
Tussen 1 april 1999 en 1 maart 2000 gaf het Steunpunt 71 van dergelijke schriftelijke reacties op
wedstrijdprogramma’s, voor 35 wedstrijden. Daarnaast werd uitgebreid telefonisch of face-to-face
advies gegeven. Al deze adviezen zijn kosteloos gegeven. Het Steunpunt reageerde in de meeste
gevallen binnen een week opdat het tijdschema van een wedstrijdprogramma geen
belemmering hoefde te zijn voor het vragen van een advies. Werd het advies gevraagd door een
adviseur van de uitschrijver, dan stuurde het Steunpunt in overleg ook een kopie van het advies naar
de uitschrijver zelf.

3.2 Keurmerk
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In voorafgaande verslagjaren is herhaaldelijk aangegeven dat een keurmerk voor wedstrijden die
aangemeld zijn bij het Steunpunt gewenst is. Er is geconstateerd dat de vrijblijvendheid van een advies
dat door het Steunpunt wordt gegeven, de status ervan onduidelijk maakt. Deze constatering blijkt ook
na het derde verslagjaar nog steeds terecht te zijn. De uitschrijver kan het advies naast zich
neerleggen en vervolgens vermelden dat het wedstrijdprogramma is opgesteld conform het model in
Kompas. Dit geeft een schijnzekerheid voor andere betrokkenen, zoals juryleden en deelnemers
wanneer gebruik gemaakt is van het Steunpunt als adviseur. Dit doet afbreuk aan de goede naam van
Kompas en het Steunpunt.
De discussie over voor- en nadelen van een goedkeuring is door de bestuurlijke werkgroep, die wordt
gevormd door de ondertekenaars van het convenant, in het afgelopen jaar voortgezet. Er zijn een aantal
voordelen van een vorm van goedkeuring.
Vastgesteld is dat preventieve toetsing niet de voorkeur heeft binnen de Bestuurlijke Werkgroep. Gezocht
wordt naar een repressieve vorm van toetsen. In 2000 zal de discussie over het keurmerk worden
afgerond.

3.3 Klachten over wedstrijden
Tussen 1 april 1999 en 1 april 2000 kwamen bij het Steunpunt twee klachten over wedstrijden binnen.
De eerste klacht betrof de open project prijsvraag 'Verkoop panden markt 13 t/m 16 in de gemeente
Roermond. Deze klacht is per e-mail binnen gekomen, afkomstig van een architectenbureau en gaat over
de uitslag van de prijsvraag. Het architectenbureau had samen met een ontwikkelingsmaatschappij
meegedaan aan de prijsvraag en eindigde als derde. De klacht betrof de keuze van de eerste twee
winnaars die naar hun mening niet het gevraagde uit het wedstrijdprogramma hadden geleverd. Er was
namelijk een lijst met bescheiden opgesteld waarop staat wat ingeleverd moest worden. Bovendien viel
het op dat de eerste en tweede prijswinnaars connecties zouden hebben met één van de leden van de
jury.
De klacht is beantwoord door eerst nog eens goed te kijken naar de eisen die gesteld zijn in het
wedstrijdprogramma, aan de in te zenden bescheiden. Met vervolgens de beoordeling van de
inzendingen in het juryrapport over de uitslag te leggen naast het wedstrijdprogramma kon worden
afgeleid dat de uitschrijver binnen zijn wedstrijdregels was gebleven.
De tweede klacht betrof de samengestelde prijsvraag 'Veilig Leven 2000'. Deze prijsvraag bestond uit
twee fasen. Een eerste fase als open ideeënprijsvraag en een tweede fase als meervoudige opdracht.
Over de organisatie van deze tweede fase gaat de klacht van een van de deelnemende
architectenbureaus. De tweede fase bestond uit het uitwerken op locatie van het ingediende ontwerp
door architectenbureaus die hiervoor geselecteerd waren. Hiervoor werden een aantal locaties
voorgedragen waaruit de deelnemende architectenbureaus zelf een keuze konden maken. Een van de
architectenbureaus heeft vervolgens bij het Steunpunt geklaagd dat de door haar gekozen locatie werd
teruggetrokken en dat daarvoor een andere, kleinere locatie, voor uitwerking werd voorgelegd.
In de tweede fase van de prijsvraag is over een van de onderdelen een kort geding gevoerd waarvan
de uitspraak leidde tot improvisatie in het wedstrijdprogramma. De context van het
wedstrijdprogramma zoals in de eerste fase omschreven kwam niet meer overeen met die van na de
uitspraak.

3.4 Ontwikkelaar/ontwerperwedstrijd
In samenwerking met Bureau Rijksbouwmeester is verder gewerkt aan het
'Ontwikkelaar/onwerperwedstrijden, naar een model voor het wedstrijdprogramma van een

project

ontwikkelaar/ontwerperwedstrijd'. In het vorige verslagjaar, op 8 februari 1999, werd de eerste fase van
dit project afgesloten met een (vertrouwelijke) rapportage naar aanleiding van het vooronderzoek. Ter
voorbereiding van de tweede fase, de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de uitgangspunten
voor een model, hebben de organisaties die het Convenant Wedstrijden op het gebied van
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur ondertekenden, gevraagd
een besloten werkconferentie te organiseren waarop vertegenwoordigers van de 'achterbannen' van
de convenantpartijen worden gehoord over de voorgestelde uitgangspunten. De bijeenkomst vond
plaats op 26 mei 1999 in Utrecht. De 29 deelnemers aan de conferentie waren, voor zover zij geen lid
van de begeleidingscommissie waren, voorgedragen door de organisaties die het Convenant
Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en
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interieurarchitectuur hebben ondertekend, en zij werden op persoonlijke titel uitgenodigd. De
deelnemers waren evenredig zijn vertegenwoordigd naar de convenantpartijen.
Het doel van de werkconferentie was om de uitgangspunten voor het model, zoals beschreven in de
rapportage naar aanleiding van het vooronderzoek, te toetsen aan de ervaringen van de aanwezigen.
De uitkomsten van de werkconferentie zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van een model voor
het wedstrijdprogramma van een ontwikkelaar/ontwerperwedstrijd. Direct na afloop van de
werkconferentie heeft de begeleidingscommissie een extra bijeenkomst belegd en zijn conclusies naar
aanleiding van de discussie aan de Rijksbouwmeester gezonden.
Op 17 februari 2000 is het concept Kompas bij ontwikkelingscompetities gereedgekomen en
aangeboden aan de Rijksbouwmeester. Na de periode die deze rapportage beslaat, op 23 maart 2000,
zal de bestuurlijke werkgroep het concept bespreken.

4. Profiel van het Steunpunt
Het Steunpunt kent een toename van het aantal vragen en adviezen. Met deze toenemende
belangstelling nemen de werkzaamheden onder de medewerkers van Architectuur Lokaal ten behoeve
van het Steunpunt toe en daarmee de vraag naar de status van het Steunpunt. Maar het bestuur van
Architectuur Lokaal heeft uiteindelijk niet de zeggenschap over de werkzaamheden die in naam van
het Steunpunt worden uitgeoefend, deze ligt bij de bestuurlijke werkgroep.
Gezien de ontwikkelingen binnen het Steunpunt achtte het bestuur van Architectuur Lokaal het
wenselijk om te overleggen over bepaalde contractuele afspraken tussen Architectuur Lokaal en de
bestuurlijke werkgroep. Daaruit is, zoals al eerder vermeld, voortgekomen dat een jurist als beheerder
van het Steunpunt in dienst is getreden en dat eigen briefpapier is ontworpen evenals een eigen
website voor het Steunpunt. Een aantal medewerkers van Architectuur zal diensten blijven verlenen
ten behoeve van het Steunpunt (beheren en actualiseren internetsite van het Steunpunt, administratie
t.b.v. bestellingen Kompas, publicaties in krant Architectuur Lokaal).
Op dit moment gelden er werkafspraken: Architectuur Lokaal is verantwoordelijk voor het Steunpunt
en de taken die in het convenant staan beschreven. Het ministerie van VROM bewaakt de
maatschappelijke en publicitaire positie. In beginsel financiert Architectuur Lokaal het Steunpunt. Aan
de Bestuurlijke werkgroep zal het voorstel gedaan worden om van de mogelijkheid die in het
convenant genoemd wordt om bij een 'meer dan normale adviesverlening' een kostendekkende
vergoeding te vragen, gebruik te mogen maken.
Het is niet ondenkbaar dat het Steunpunt te maken krijgt met een schadeclaim. In een dergelijke
situatie is het van groot belang dat Architectuur Lokaal gevrijwaard is van elke aansprakelijkheid.
Zowel voor de financiële gevolgen als voor het beschadigd raken van de naam van Architectuur
Lokaal. Daarvoor moet een antwoord gegeven worden op de vraag: hoe ligt ten opzichte van elkaar,
de verhouding tussen Architectuur Lokaal en het Steunpunt? Om hierop een antwoord te kunnen
geven is het belangrijk dat de status van het Steunpunt gebaseerd op de huidige werkzaamheden,
geregeld en beschreven wordt. Deze profielschets van het Steunpunt zal dan in een statutaire
omschrijving in het komende verslagjaar van het Steunpunt tot stand komen.
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Gemelde wedstrijden:
voor 1 april 1999 gemeld, afgerond tussen 1 april 1999 en 1 maart 2000
VINEX Informatiecentrum Haarlemmermeer
Meervoudige opdracht met Kompas aan vier ontwerpers gegeven met als opgave het maken van een
schetsontwerp en een maquette voor een informatiecentrum en de directe omgeving daarvan, in het
plangebied van de Floriande in Hoofddorp. Uitschrijver is de gemeente Haarlemmermeer. Half juli
1999 moesten de inzendingen binnen zijn, in september 1999 werd het besluit omtrent de
vervolgopdracht medegedeeld.
Recht van ter Leede
Meervoudige opdracht met Kompas om een plan te ontwerpen voor de locatie Recht van ter Leede in
Leerbroek, waarbij het Landschapsplan dat binnen de regio ontwikkeld is, als uitgangspunt werd
genomen. Dit betekende dat er extra aandacht werd besteed aan de betekenis van boerderijen en hun
bijgebouwen en de mogelijkheden van herbestemming van agrarische bebouwing. Uitschrijver was de
gemeente Zederik. De resultaten van de meervoudige opdracht werden op 1 juni 1999 bekend
gemaakt tijdens een samenkomst in het dorpshuis. De beoordelingscommissie adviseerde vervolgens
de gemeente om één van de deelnemers uit te nodigen voor het verder uitwerken van de plannen.
Duurzaam Veilig Leven 2000
De organisatie rondom deze prijsvraag werd verzorgd door Verkeersadviesburo Diepens en Okkema
en de Technische Universiteit Delft, in opdracht van en in samenwerking met de Regionale Organen
Verkeersveiligheid in Groningen, Friesland en Drenthe en Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland.
Het doel van de prijsvraag was de ontwikkeling van een stadswijk, dorpskom en/of gebied buiten de
bebouwde kom (in Noord-Nederland) waarbij gestreefd moest worden naar integratie tussen
verkeerskunde en stedenbouw in het kader van Duurzaam Veilig Leven. Deelname stond open voor
adviesbureaus, voor (teams van) stedenbouwkundige en verkeerskundigen, maar ook voor
medewerkers van gemeenten en studenten en starters in stedenbouw, verkeerskunde,
landschapsarchitectuur en planologie. Op 23 juni 1999 verscheen het juryrapport waarin de winnaar
bekend werd gemaakt.
Watersportgebouw De Haai
De opgave van de wedstrijd was het ontwerpen van een nieuw watersportgebouw op de kop van het
Visserseiland te Hoorn. De wedstrijd werd uitgeschreven door de gemeente Hoorn en Scholtens
Projecten BV en is eind juni 1999 bekend gemaakt.
Architectuur als Avontuur
Open ideeënprijsvraag met Kompas met als doel het ontwerp van een locatieonafhankelijk
expositiepaviljoen waarvan de basis wordt gevormd door de afmetingen van een zeecontainer. Het
thema van de wedstrijd was 'architectuur als avontuur'. Vijf nominaties worden daadwerkelijk gebouwd.
De prijsvraag werd uitgeschreven door de BNA Kring Zwolle en de Stichting Dag van de Architectuur.
De uitslag is op 1 juli 1999 bekend gemaakt.
Ontwerpwedstrijd Stijlkamer
Open projectprijsvraag met als opgave het inrichten van een multifunctionele kamer in de huidige
interieurtrends 'minimalisme' en 'new romance', met Aziatische invloeden of accenten. Uitschrijver was
de Stichting Tong Tong. Deelname stond open voor iedereen die jonger was dan 30 jaar. Op 4 mei
1999 deed de jury uitspraak over de inzendingen.
Philips Lichttoren
Meervoudige opdracht zonder Kompas met als doel het verkrijgen van voorstellen voor de
herontwikkeling van de Lichttoren in Eindhoven. De wedstrijd werd door Philips NV uitgeschreven die
in de zomer van 1999 de winnaar bekend maakte.
Verkoop panden Markt 13 tot en met 16 Roermond
Open projectprijsvraag zonder Kompas voor het opstellen van een schetsplan voor de herbestemming
van historische panden vergezelt van een biedprijs. Uitschrijver was de gemeente Roermond,
deelname stond open voor architecten. De besluitvorming heeft in september 1999 plaats gevonden.
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De Burcht, Zaanstad
Open ideeënprijsvraag zonder Kompas voor de inrichting van De Burcht, een belangrijke openbare
ruimte in Zaanstad. De prijsvraag wordt uitgeschreven door de gemeente Zaanstad en kent vier
categorieën: bewoners, belangengroepen en organisaties, professionele ontwerpers, ontwikkelaars en
aannemers. Uitslag van de wedstrijd was in september 1999.
Energie Landschap
Meervoudige opdracht zonder Kompas bedoelt als onderzoek naar mogelijke toepassingen van kunst
bij het Energie Centrum Nederland en aandacht voor een nieuwe benadering van kunst in de
openbare ruimte. Uitschrijver was de Stichting Wasteland. Er werden 8 kunstenaars en
(landschaps)architecten uitgenodigd om een concept in te dienen. Presentatie van de resultaten vond
plaats in oktober 1999 waarnaar een winnaar werd gekozen.

Gemelde wedstrijden:
na 1 april 1999 gemeld, afgerond tussen 1 april 1999 en 1 maart 2000
Nederlands Audiovisueel Archief
Meervoudige opdracht met Kompas aan vijf architectenbureaus gegeven voor het maken van een
architectonische ontwerpstudie voor de nieuwe huisvesting van het NAA. De wedstrijd werd
uitgeschreven door het Nederlands Audiovisueel Archief te Hilversum. De inzendingen moesten op 15
september 1999 binnen zijn, de beoordelingscommissie adviseerde begin oktober 1999.
Studie nieuwbouw Evoluon
Meervoudige opdracht zonder Kompas aan vijf architectenbureaus voor het maken van een
stedenbouwkundig en architectonisch schetsontwerp voor mogelijke nieuwbouw van het hoofdkantoor
van Philips Electronics Nederland en Philips Nederland, nabij het Evoluon. Uitschrijver van de opdracht
was Philips NV die de uitslag in het najaar van 1999 bekend heeft gemaakt.
Avontuurlijk Wonen Stadshagen Zwolle
Prijsvraag zonder Kompas met als opgave het maken van een voorstel voor de basiswoning, waarbij
avontuurlijk wonen het vertrekpunt vormt. Voor maximaal drie verschillende fictieve opdrachtgevers
moest aangegeven worden hoe hun woning als afgeleide van de basiswoning gerealiseerd kan
worden. Tevens moesten de toevoegingen aan de basiswoningen ontworpen worden en in de vorm
van een catalogus: het 'Avontuurlijk Wonen Boek' gepresenteerd worden. Uitschrijver was de
gemeente Zwolle. Op 4 november 1999 is de winnaar bekend gemaakt.
Oosterheem Zoetermeer
Selectieprocedure zonder Kompas waarin een voorstel werd gevraagd voor de aanpak van het
stedenbouwkundig ontwerp voor het tweede deelplan van de nieuwe wijk Oosterheem. Het voorstel
moet worden gebaseerd op het programma voor het tweede deelplan.
In november 1999 is de winnaar bekend gemaakt.
Parkkwartier Katendrecht
Een meervoudige Ontwikkelaar/ontwerperwedstrijd voor het opstellen van een stedenbouwkundig en
architectonisch uitgewerkt schetsplan, inclusief woningtypologie voor het Rotterdamse Parkkwartier op
Katendrecht. De wedstrijd vond plaats in het kader van het project “Wonen in de 21 e eeuw”. De
gemeente Rotterdam was de uitschrijver van de wedstrijd en nodigde 4 architecten- ontwikkelaars
combinaties uit. Het wedstrijdprogramma was opgesteld met behulp van Kompas. Selectie van de
opdrachtgever vond plaats op 31 November 1999.
Architectuur zonder gevels, een ondergronds Leidseplein
Open ideeën prijsvraag met als opgave het ontwerpen van een ondergronds Leidseplein in
Amsterdam. De prijsvraag werd uitgeschreven door de Grafische Cultuurstichting. Deelname stond
open voor studenten aan een Nederlandse opleiding op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur, industriële vormgeving of grafische vormgeving. De
winnaar van de prijsvraag ontving op 8 december 1999 de Studentenprijs, die beschikbaar was gesteld
door de Vereniging Repro.
Bedrijfsverzamelgebouw(en) Nieuw-Vennep Zuid
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Meervoudige opdracht met Kompas voor het ontwerpen van een bedrijfsverzamelgebouw dat qua
ontwerp en efficiëntie voor veel ondernemers een prettige omgeving biedt om in te werken. De
opdrachtgever van de meervoudige opdracht was de ontwikkelingsmaatschappij Meerschip b.v. Vier
deelnemers werden uitgenodigd. Aan diegene die het best voldeed aan de opdrachtgever is in
december 1999 de vervolgopdracht verstrekt.
Mens en milieubewust transformeren van kantoren en scholen
Een open ideeënprijsvraag die als doel had het bevorderen van de vakinhoudelijke ontwikkelingen van
de kennis over mens- en milieubewuste herbestemming van bestaande utiliteitsbouw. Een tweede doel
was het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een milieubewuste herbestemming van een
scholencomplex aan de Wiltzanghlaan 60 in Amsterdam, tot woningen en bedrijfsruimte. De prijsvraag
werd uitgeschreven door de Stichting Viba-prijsvraag en stond open voor architecten en
vastgoedontwikkelaars. De winnaar werd op 1 februari 2000 bekend gemaakt.
Herinrichting Markt Oosterhout
Open projectprijsvraag gevolgd door een meervoudige opdracht, met Kompas met als doel het
ontwerpen en realiseren van een nieuwe inrichting van de Markt in Oosterhout. Het gaat hier om een
'turn-key' project, dat wil zeggen dat van de deelnemers wordt verwacht dat zij in geval van
uitverkiezing zorg kunnen dragen voor de totale realisering van hun plannen, binnen het in de
inzending begrote c.q. aangeboden bedrag van de kosten. Uitschrijver van de wedstrijd was de
gemeente Oosterhout. Deelname stond open voor iedereen die het project binnen de genoemde en te
noemen voorwaarden kan realiseren. De eerste fase sloot op 1december 1999. De uiteindelijke
winnaar wordt in maart 2000 bekend gemaakt.

Gemelde wedstrijden:
na 1 april 1999 gemeld en op 1 maart 2000 nog niet afgerond
Skarsterlân: Plan Ter Huivra, Joure
Ontwikkelaar/ontwerperopdracht. Op de locatie Plan Ter Huivra in Joure, gemeente Skarsterlân, zullen
een appartementencomplex, praktijkvilla's en dienstverlenende bedrijven worden ontwikkeld. Na een
schriftelijke presentatie door 16 bureaus heeft de gemeente 6 bureaus uitgenodigd voor deelname aan
een meervoudige opdracht. Daaruit worden drie plannen geselecteerd, waarna de betreffende bureaus
in samenwerking met een zelf te kiezen ontwikkelaar worden uitgewerkt. De definitieve besluitvorming
zal plaatsvinden op grond van de aanbiedingen. De drie geselecteerde ontwerpen worden vanaf 19
april 2000 tentoongesteld in het gemeentehuis van Skarsterlân te Joure. Aan de ontwerper van het
winnende plan wordt begin 2001 de opdracht tot uitvoering worden verleend door de gemeente.
Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde i.o.
Openbare ideeënprijsvraag met Kompas. Aanleiding tot de wedstrijd is de gedachte dat het uitzicht
over de Oosterschelde weliswaar bekend is, maar het omringende landschap nauwelijks. Wanneer de
herkenbaarheid wordt vergroot en de natuurwaarden duidelijker worden, wordt verwacht dat het gebied
op een andere manier wordt beleefd. Het Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde i.o. heeft een
open ideeënprijsvraag uitgeschreven voor een serie bouwwerken en gebruiksvoorwerpen bestaande
uit: een uitzichtpunt, een inzichtpunt, een picknickset en een afvalbak. De inzendingsdatum is
inmiddels gesloten. Het winnende ontwerp wordt in serieproductie genomen om vervolgens neergezet
te worden in en rond het Nationaal Park Oosterschelde i.o. als recreatievoorziening voor de
parkbezoeker. Uitslag van de wedstrijd vindt plaats op 14 april 2000 in het Topshuis op Neeltje Jans.

Wedstrijdplannen
Zuid Holland, Ontmoeting in een toevallig landschap
Openbare ideeënprijsvraag zonder Kompas
Sluiting inschrijving: 1 mei 2000
Uitslag: 1 juli 2000
Het Rijnlands Architectuur Platform, RAP, organiseert jaarlijks een prijsvraag rondom de gemeente
Leiden, het Rijnland. De prijsvraag van dit jaar is een openbare ideeënprijsvraag gericht op een achttal
geselecteerde locaties in het Rijnland. De locaties hebben met elkaar gemeen dat ze zich tot op heden
onttrokken hebben aan de aandacht van vormgevers. Doelstelling van de prijsvraag is een
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inventarisatie van nieuwe ontwerpopvattingen ten aanzien van deze acht locaties in het Rijnland. Het
RAP wil met deze prijsvraag aandacht geven aan de discussie over hoe om te gaan met dit soort
plekken in het Rijnland. Deelname staat open voor elke geïnteresseerde.
Naarden, Het beeld van de vesting Naarden anno 2050
Openbare ideeënprijsvraag zonder Kompas
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