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Extra informatie 
• Algemeen.  De jurering van de inzendingen zal anoniem geschieden. Daarom dienen de inzendingen per 

mail te worden gestuurd naar info@nieuweparels.nl (niet naar het eerder vermelde mailadres). Op de 
tekeningen mag de naam van de inzender niet herkenbaar zijn (geen namen of logo’s dus). RAP Leiden 
verzamelt de inzendingen en stelt deze daarna ter beschikking aan de jury. De jury is onafhankelijk van 
RAP Leiden.

• De Jury.  De jury bestaat uit Hilde Blank, stadsstedenbouwer van leiden, de architecten Maarten Grasveld 
en Joost de Haan en ten slotte is de rijksbouwmeester Floris Alkemade gevraagd. De criteria bij de 
jurering: inventiviteit, creativiteit en architectonische uitstraling naar de publieke ruimte.

• Tijdstip van inzending.  De uiterste datum van inzending is enkele dagen opgeschoven naar 19 
november, 13.00 uur (een extra weekend om te ontwerpen dus).

• De uitslag. De uitslag zal door de jury bekend worden gemaakt op 28 november aan het einde van de 
Stadscafé bijeenkomst in Scheltema, marktsteeg 1, Leiden. Zie t.z.t. website rapleiden.nl voor meer 
informatie.

• Opgaveboekje Te downloaden via https://www.rapleiden.nl/prijsvraag-071-nieuwe-parels/
• Foto’s van de locatie zonder opmaak. Deze zijn op aanvraag beschikbaar via info@nieuweparels.nl

Ingezonden vragen & antwoorden
1. Is de prijsvraag recent gestart of loopt deze al sinds maart?  

De prijsvraag is 15 oktober 2018 uitgeschreven. In maart van dit jaar hebben we het boekje gemaakt dat 
je kunt downloaden. Het boekje is gemaakt om het nieuwe college en de nieuwe raad van Leiden te 
overtuigen van dit plan en hen te verleiden. Dat is gelukt. Nu is de tweede fase gestart waarin we ideeën 
en ontwerpen voor de gekozen plekken ophalen.

2. Voor wie is de prijsvraag bedoeld? 
Deze ontwerp- en ideeën prijsvraag is bedoeld voor architecten en studenten, maar een ieder die in staat 
is aan de voorwaarden te voldoen mag deelnemen.

3. Er wordt in de prijsvraag gesproken over een schets, maar ook over een schetsplan.  
Wat is het gevraagde niveau van uitwerking? (alleen een schets of ook plattegronden etc.?)  
Er wordt een schetsplan gevraagd, tenminste plattegronden en een rendering of schets of collage  
vanuit de zelfde hoek als de foto bij de locatie in het boekje.

4. Wat zal in het nieuwe boekje gepubliceerd worden en op welke wijze? 
Het nieuwe boekje wordt op vergelijkbare wijze uitgegeven als het huidige boekje. Inhoudelijk zal er 
minder aandacht besteed worden aan bestuurlijke uitwijdingen, en (veel) meer aan de ingezonden 
voorbeelden (met indien gewenst vermelding van de naam van architect) van de prijsvraag. Zo wordt dat 
nieuwe boekje een catalogus van voorbeelden en inspiratie voor toekomstige particuliere parelbezitters.

5. Is er een digitale ondergrond (op schaal) beschikbaar per locatie? 
Neen. Er wordt een schetsplan gevraagd. Schatten van de maten is voldoende. Men kan ook ter plaatse 
meten of google earth gebruiken. Pas ongeveerkunde toe. Per locatie zijn geen grenzen aangehouden en 
elke locatie is anders. Soms is het evident dat er een onderdoorgang moet blijven, soms moet er ruimte 
blijven voor een weg of stoep. Zie ook het antwoord bij vraag 6.



6. Zijn de beperkingen per locatie bewust zeer summier aangegeven? 
Ja. Uitgangspunt van het 071 Nieuwe Parels plan is dat er vooraf geen specifieke aanpassingen aan het 
geldende bestemmingsplan worden gemaakt. Een uiteindelijke opdrachtgever (en de architect) moeten 
straks zelf tot overeenstemming komen met de respectievelijke eigenaar. Zij zullen zelf de technische 
mogelijkheden moeten uitzoeken en ‘geen bezwaar’ van de direct omwonenden bereiken. De gemeente 
volgt dan met de gebruikelijke goedkeuringsprocedure. Deze prijsvraag is een ideeën prijsvraag om de 
mogelijkheden te verkennen, aansprekende voorbeelden te genereren, en potentiële opdrachtgevers in 
contact te brengen met architecten. 

7. Gaan bepaalde trafo ruimtes (parels bij of op Transformatie huisjes) bijvoorbeeld verdwijnen?
Neen, maar er zou naast en overheen gebouwd kunnen worden. Functies die er nu zijn blijven. Bij trafo’s 
zijn straks overleggen met en toestemming van de beheerder nodig. De hopelijk zeer aansprekende 
oplossingen uit deze prijsvraag kunnen helpen eventuele twijfels bij beheerders te overbruggen of weg te 
nemen.

8. Mag de organisatie mijn beeld bijsnijden? 
Dit zal niet nodig blijken indien de inzending de de foto in het boekje als onderlegger gebruikt: het beeld 
wordt dan 1:1 geplaatst. De vormgever van het boekje behoudt zich echter het recht voor om eventuele 
minieme ingrepen te doen, mocht dit noodzakelijk zijn. Waar mogelijk willen we ook de plattegronden 
tonen, afhankelijk van het kwaliteitsniveau van de inzending(en). Waar het plan niet past in de gegeven 
foto: dan improviseren.

9. Wat is het gewenste formaat van indiening? 
digitaal: A2- formaat staand

10.Wat als ik mijn portfolio indien: komen dan alle beelden in de publicatie? 
Neen. Alleen de bij vraag 3 genoemde onderdelen van de inzending kunnen een plek krijgen in het nieuwe 
boekje. De naam/bedrijfsnaam van de inzender zullen hierbij uiteraard worden vermeld, tenzij de inzender  
anders aangeeft.

11.In de prijsvraag omschrijving staat beschreven: “Voeg bij je inzending een schets, collage of 
rendering toe, die overeenkomt met de foto van de locatie in het boekje.”. Zijn er nog overige eisen 
wat betreft de inzending van het schetsplan?  
Minimaal plattegronden en een rendering of schets of collage zoals de foto bij de locatie. Gevels, 
doorsneden, tekst, perspectieven enz. zijn toegestaan, echter binnen het formaat A2 staand

12.Is de een schets, collage of rendering het enige product wat ingezonden mag worden, of mogen er 
plattegronden, doorsneden en of begeleidende tekst bij?   
Zie antwoord 12.

13.Mogen de foto’s in het “071 nieuwe parels” boekje gebruik worden voor het maken van een 
collage / render. Zo ja, zijn deze ergens los te downloaden zonder de opmaak van het boekje?  
Ja. Zie boven.

14.Zijn er al criteria bekend waar op de jury zal toetsen?  
Zie boven.


