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AANLEIDING

Er moeten woningen gebouwd worden. In Zuid-Holland een kleine 250.000 woningen voor 2040
welteverstaan. Dit moet zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied gebeuren. De gemeente
Zoetermeer zal zo´n 10.000 – 16.000 woningen gaan realiseren de komende jaren. Een enorme opgave en
tegelijkertijd een kans waarbij stukken stad een nieuwe betekenis kunnen gaan krijgen.
Zoetermeer is een groene stad en is op zoek naar ontwerp-ideeën om de groene kwaliteiten te behouden
en te versterken. Tegelijkertijd wil de stad haar woningbouwopgave voor de komende jaren realiseren.
In de Zoetermeerse woningbouwprogrammering wordt het Van Tuyllpark als zoekgebied voor
woningen aangewezen. Het toegewezen woonmilieu is ‘parkwonen’. Parkwonen als begrip spreekt tot
de verbeelding, maar zal door verschillende mensen verschillend gedefinieerd worden. Hierbij zal vooral
dichtheid een twistpunt zijn.
In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, ten behoeve
van kwaliteit van de leefomgeving en om klimaatstress tegen te gaan, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk.
Met andere woorden: hoe gaan een hoge concentratie groen en een hoge concentratie woningen op een
prettige manier samen?
Jong BNSP heeft samen met de gemeente Zoetermeer dit vraagstuk vertaald in de prijsvraag
‘Maximaal Park – Maximaal Wonen’.

Uit: Zoetermeer, de stad, de
infrastructuur en de regio.
Els Bet stedebouwkundige
i. s. m. Enno Zuidema
Stedebouw en studenten van
de Academie voor Bouwkunst
Rotterdam.
In opdracht van de gemeente
Zoetermeer. Maart 2000.
Van Tuyllpark
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CONTEXT

Tussen 1950 en 2010 is Zoetermeer gegroeid van een dorp met minder dan 10.000 inwoners naar de
derde stad van Zuid-Holland. Momenteel heeft de gemeente een inwoneraantal van ongeveer 125.000.
In deze periode werd grofweg elke tien jaar een nieuwe wijk gebouwd. Hierdoor geeft de stad een goed
overzicht van heersende opvattingen over stedenbouw in de decennia na de Tweede Wereldoorlog.
Inmiddels zijn de uitleglocaties volgebouwd en zullen nieuwe woningen op binnenstedelijke locaties een
plek moeten krijgen.
Het woningaanbod in Zoetermeer is momenteel veelal gericht op gezinnen. Hierdoor vinden jongeren,
starters, maar ook ouderen en ’empty nesters’ moeilijk een plek binnen de stad. Aan de ene kant betekent
dit dat jonge Zoetermeerders de stad verlaten en aan de andere kant blijven ouderen in gezinswoningen
wonen waardoor deze niet voor gezinnen beschikbaar komen. Ook is in een landelijke trend zichtbaar dat
de huishoudensomvang daalt, dit wakkert de vraag om een ander soort woningen en woonomgeving
aan. Dit vraagt om een nieuwe balans in het woningaanbod met aandacht voor jongeren, nieuwe
gezinnen en een oplossing voor de ‘empty-nesters ’.
Zoetermeer staat bekend als Leisure stad. Dit komt met name door de marketing die is opgetuigd rond
grootschalige Leisurevoorzieningen als SnowWorld en de in het Van Tuyllpark gelegen Silverdome.
Leisure gaat verder dan deze voorzieningen. Zoetermeer wil laten zien dat vrijetijdsbeleving in alle
poriën van de stad leeft. Naast het vele groen zijn een actieve levensstijl met ruimte voor sporten hierin
belangrijk. Kernwoorden hierbij zijn: Speels en Actief.
Schaalsprong in kwaliteit
Zoetermeer is momenteel bezig met een grootschalig samenspraakprogramma waarin ze samen
met inwoners de toekomst van de stad wil vormgeven. Hierin stelt de gemeente de vraag hoe
bewoners denken dat de stad een sprong in kwaliteit kan maken. Hoe zorgen we er voor dat nieuwe
ontwikkelingen de stad als geheel beter maken? Maar er worden ook vragen gesteld over hoe bestaande
wijken toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Onder Meegeleverde bestande op pagina 14 is een
link naar het verslag van ronde 1 van de samenspraak te vinden.
De uitkomsten van de prijsvraag ‘Maximaal park, maximaal wonen’ zullen de gemeente helpen om het
gesprek met de bewoners aan te gaan. De toekomst van het Van Tuyllpark wordt samen met bewoners
vormgegeven, maar de gemeente heeft ontwerpers nodig die ideën aandragen en in beeld brengen wat
de impact van bepaalde keuzes is.
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LOCATIE

Het Van Tuyllpark in Zoetermeer was altijd een sportpark aan de rand van de groeikern Zoetermeer. Door
aanhoudende groei is het Van Tuyllpark omgeven door woonwijken en bedrijventerreinen waardoor het
is veranderd in een binnenstedelijk gebied.
Het Van Tuyllpark huisvest momenteel grootschalige sport- en leisure-voorzieningen. IJshal Silverdome
met evenemententerrein, zwembad Keerpunt (gesloten) en diverse sportverenigingen, zoals tennis,
hockey, softbal en atletiek. Ook de scouting, JJ Music House en het leegstaande Dutch Water Dreams
bevinden zich binnen het park. Op het park is recent een voetbalclub uitgeplaatst, waardoor een groot
terrein beschikbaar is.
Het van Tuyllpark beslaat een aanzienlijk deel van de groene stadsas. Binnen de groene stadsas wordt in
de woningbouwagenda gestreefd naar de bouw van 2.000 woningen.
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Van Tuyllpark

Dutch Innovation Park
OV-knooppunt
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Bleizo

OPGAVE

THEMA: VERDICHTEN en VERGROENEN
In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe
ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks de verdichting een kwalitatieve leefomgeving
creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.
OPGAVE
Realiseren van een groot aantal woningen in een multifunctionele leefomgeving zonder afbreuk te doen
aan de parkachtige kwaliteiten van het gebied en met aandacht voor bestaande functies. De ambitie wat
betreft woningaantallen in de groene stadsas is fors. Laat middels een helder uitgewerkt concept zien
wat mogelijk is binnen de context van het Van Tuyllpark en het woonmilieu parkwonen.
PARKWONEN
In haar woningbouwprogrammering geeft de gemeente een voorzet voor de definitie van parkwonen:
“Wonen in de groene gebieden van de stad. Het gaat om woongebouwen in een parkachtige sfeer waar
ruimte en groen ook centraal zal blijven staan. Er worden geen kavels uitgegeven, maar er ontstaat een
collectief park waar iedereen gebruik van kan maken. De woongebouwen staan met hun ‘voeten’ in het
park. De parkachtige beleving binnen dit woonmilieu is leidend voor het daadwerkelijke ontwerp."
Geef een reflectie op deze definitie in je ontwerp.
Aanknopingspunten en ontwikkelingen
-

-

Het Van Tuyllpark is een park dat grotendeels voor de stad toegankelijk is. Dit dient zo te blijven.
Eind 2018 opent een nieuwe halte van de Randstadrail naast de huidige atletiekbaan.
Eind 2018 opent ook OV-knooppunt Lansingerland-Zoetermeer, hier stopt naast de Randstadrail
ook de trein tussen Gouda en Den Haag en de ZoRo-bus die Zoetermeer met Rotterdam verbindt.
Op bedrijventerrein Prisma (onderdeel van Bleizo en gelegen ten oosten van het Van Tuyllpark)
verrijzen vele bedrijfsgebouwen.
Rondom de OV-knoop worden mogelijkheden van (grootschalige) leisure en woningbouw 		
verkend.
Ten noorden van het Van Tuyllpark is de wijk Oosterheem via een ‘parkoduct’ met het 			
Van Tuyllpark verbonden.
Ten zuiden van de Plas van Poot bevind zich het Dutch Innovation Park, dit voormalig 			
bedrijventerrein ontwikkelt zich tot IT-campus waar onder andere de Haagsche Hoogeschool 		
onderwijs aanbied en verschillende incubators, start-ups en volwassen bedrijven gevestigd zijn.
Ook op het Dutch Innovation Park rust een woningbouwopgave, voor met name short stay en 		
studentenwoningen. Het Van Tuyllpark kan helpen bij het bieden van een goed woonmilieu.
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Minimale inhoud van de inzending
-

Een stedenbouwkundige visie op Wonen in het Van Tuyllpark.
Een visie op het woonmilieu parkwonen.
Een uitspraak over andere functies dan park en wonen.
Een helder groenconcept met aandacht voor de menselijke maat.
Een ingezoomde stedenbouwkundige schets over de overgang tussen publiek en privaat.
Een aanzet tot de beoogde beeldkwaliteit van de openbare ruimte.
Een concept uitvoeringsagenda waarin duidelijk belangrijke keuzes en keuzemomenten aan bod
komen.
Een concept verkeersplan: hoe worden de verschillende functies binnen het gebied ontsloten. 		
Met uitspraken over parkeren.
Inschatting van de totale hoeveelheid vierkante meters bvo.
Een uitspraak over soorten woningaanbod en verschillende sferen binnen het plangebied.
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PROCEDURE
De prijsvraag kent twee ronden. Na de eerste ronde nomineert de vakjury 4 inzendingen voor de tweede
ronde. Naast de juryprijs zal er ook een publieksprijs worden uitgereikt. Inwoners van Zoetermeer wijzen
een winnaar aan die tevens genomineerd wordt voor de tweede ronde van de ideeënprijsvraag zelf. De
publieksprijs wordt aan 1 van de 5 genomineerden toegekend door de vakjury en zal worden bekend
gemaakt op de dag van de prijsuitreiking.

Deelname voorwaarden
-

-

De prijsvraag is open voor young professionals op het gebied van stadsgeografie, planologie, 		
stedenbouw en (landschaps-)architectuur.
Deelname aan de prijsvraag waarbij de deelnemers een andere achtergrond hebben dan het 		
bovengenoemde is alleen mogelijk zodra er een team wordt gevormd waarbij het aantal 		
deelnemers met de bovengenoemde disciplines een meerderheid vormt.
Om talent te stimuleren en het gedachtengoed van de Jong BNSP na te streven mogen 		
deelnemers niet ouder zijn dan 35 jaar.
Studenten en young professionals, al dan niet werkzaam bij overheden en ontwerpbureaus,		
worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag.

Meegeleverde bestanden
Ter ondersteuning en raadpleging voor deze prijsvraag levert de gemeente Zoetermeer de volgende
bestanden aan:
Link naar beleidsdocumenten: Woningbouwprogramma Zoetermeer, visie Dutch Innovation Park
Link naar ronde 1 document van de samenspraak met de stad: Schaalsprong in kwaliteit
Link naar het ontwerp voor station Lansingerland-Zoetermeer
Kaart en luchtfoto van het plangebied (in PDF) (te downloaden op de website van de BNSP)
Planning
Voor de prijsvraag worden de volgende belangrijke momenten gehanteerd:
26 oktober : openstellen van de prijsvraag ‘Maximaal Park – Maximaal Wonen’
2 november: informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden
15 november: laatste mogelijkheid vragen te stellen (via jong@bnsp.nl)
30 november: beantwoording van vragen door middel van een nota van antwoord (te downloaden op de
website van de BNSP)
6 januari (23.59 uur): sluiting van de eerste ronde van de prijsvraag
21 januari : bekendmaking vijf genomineerden
27 januari (23.59 uur): sluiting van de tweede ronde van de prijsvraag
Week van 1 februari: presentatie en prijsuitreiking
- 14 -

Beoordelingscriteria
De jury zal de inzendingen beoordelen op de volgende aspecten:
Conceptuitwerking
Overtuigingskracht van het achterliggende verhaal
Innovatieve oplossingen voor de combinatie van park en wonen
Onderbouwing van de hoeveelheid woningen aan de ene kant en de leefbaarheid aan de andere
kant
Mogelijkheid tot implementatie

Specificaties voor aanleveren
De bestanden kunnen worden aangeleverd via het e-mailadres jong@bnsp.nl
Graag in de e-mail de volgende gegevens vermelden:
Prijsvraag Zoetermeer – ‘Titel inzending’
Gegevens deelnemer(s):
o
Voor- en achternaam
o
Geboortejaar
o
E-mailadres
o
Telefoonnummer
o
Functie
o
Opleiding
Eerste ronde:
PDF-bestand van maximaal 5 A3-pagina’s met een maximale grootte van 20 mb.
De eerste van deze vijf A3-pagina’s zal worden gebruikt voor de publieksprijs.
Digitaal inleveren voor 6 januari 23.59 uur
Tweede ronde (indien de inzending wordt genomineerd):
Presentatie van maximaal 15 slides
2 posters van (b x h) 74 x 100 cm
Voor de tweede ronde mag géén nieuw materiaal worden geproduceerd.
Digitaal inleveren voor zondag 27 januari 23.59 uur
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PRIJS

De winnaar van de juryprijs wint een geldbedrag van 2000 euro, vermelding op de website van BNSP,
de gemeente Zoetermeer en het Architectuur Punt Zoetermeer, en de publicatie van een artikel over de
inzending in een gerenommeerd tijdschrift binnen het vakgebied.
De winnaar van de publieksprijs wint een geldbedrag van 500 euro en vermelding op de website van de
BNSP, de gemeente Zoetermeer en het Architectuur Punt Zoetermeer.
Jong BNSP stimuleert een verdere uitwerking van de inzending indien de gemeente Zoetermeer en de
winnaar een verdere samenwerking mogelijk zien in de vervolgfase van het project.
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JURY

Om de beoordelingscriteria op de inzendingen te kunnen toetsen zal de jury uit het aantal inzendingen
een voorselectie maken. De jury nomineert vier inzendingen, vanuit de publieksprijs wordt nog één
inzending genomineerd. De genomineerde inzendingen zullen de uitwerking van de opgave presenteren
op vrijdag 1 februari 2019 aan de jury.
De exacte bezetting van de jury wordt binnenkort bekendgemaakt via bnsp.nl, Facebook en LinkedIn.
De jury zal bestaan uit een gevarieerd gezelschap van jonge en gearriveerde professionals die feeling en
ervaring hebben met de opgave en de stad Zoetermeer.
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REGLEMENT

-

-

Indien de inzending later zal worden ingezonden dan de gecommuniceerde deadlines zal de 		
inzending worden uitgesloten van deelname.
De gemeente Zoetermeer is vrij om beelden van de inzending te gebruiken.
Het plegen van plagiaat voor de inzending wordt ten strengste afgekeurd. Bij ontdekking van 		
plagiaat zal de inzending worden uitgesloten van de prijsvraag. Correcte bronvermelding 		
is belangrijk .
Indien de inzending niet naar het gecorrespondeerde e-mailadres zal worden gestuurd zal de 		
inzending worden uitgesloten van deelname.
Na de deadline voor de nota van antwoord kan er niet meer over de prijsvraag worden 		
gecorrespondeerd.
Organisatie van (Jong) BNSP, medewerkers van de gemeente Zoetermeer en de leden van de jury
zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.
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COLOFON

Gemeente Zoetermeer
Niek van der Velde
Richard den Blanken
Jong BNSP
Eva van Rijen
Floor van Dijk
Sebastiaan Huls
Axel Buysschaert
Kim Schotting
Architectuurpunt Zoetermeer
Judith Schotanus

e-mail:		
website:

jong@bnsp.nl
www.bnsp.nl
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