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Op 9 december 2019 heeft de gemeente Emmen de prijsvraag Panorama Bargeres
uitgeschreven. Met deze prijsvraag beoogt de gemeente
⌂⌂ dat het een katalysator is voor de Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres,
⌂⌂ opgaven en partijen in Bargeres te verbinden,
⌂⌂ versnelling te brengen in de oplossing van huidige problemen,
⌂⌂ kwaliteit in/aan de wijk toe te voegen, passend bij zowel de huidige / toekomstige
maatschappelijke behoeften en doelstellingen,
⌂⌂ ideeën te genereren die ook bruikbaar zijn voor andere wijken en stadsranden in Emmen,
⌂⌂ kansen te genereren voor mogelijkheden van partners en zichtbaar te worden voor
investeerders, provincie Drenthe en rijk, met innovaties in de woningvoorraad en het
ruimtelijk systeem van Emmen.
De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed, kenmerk 247811 en bestaat uit een selectiefase
en een ontwerpfase.

OPGAVE
De kern van de opgave ligt in de revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig
wordt. Daarbij is de logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) leidend om te bepalen
waar in het systeem welke ingrepen kansrijk kunnen zijn. Dit, in combinatie met de vraag
welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten
sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij zou het resultaat moeten zijn
dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande
ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Daarbij is de opgave om een houdbare vorm te vinden
van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving, waar
herverdeling van taken, grond en financiering denkbaar is.

VOORSELECTIE
Aanmeldingen
De gemeente nodigde multidisciplinaire ontwerpteams uit om zich aan te melden
voor deelname aan de ontwerpfase door aanmelding van een portfolio en motivatie. De
sluitingstermijn voor het doen van een aanmelding voor de voorselectie werd verlengd van 15
naar 21 januari 2020.
15 teams hebben zich aangemeld voor deelname aan de prijsvraag.
Toetsing
Het projectteam van de prijsvraag heeft de aanmeldingen getoetst aan de administratieve
voorwaarden. Het projectteam constateerde dat alle aanmeldingen aan de voorwaarden
hebben voldaan. De uitschrijver heeft, gehoord de jury, alle aanmeldingen toegelaten tot de
voorselectie.
Selectie
De aanmeldingen zijn geselecteerd door een jury bestaande uit:
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Guda Elswijk, bewoner uit de Rolderbrink
Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen
Herbert Bosch, Domesta
Anouk Verspeek, Sedna
Secretaris van de selectie was Rosa Stapel, projectteam CRa (zonder stemrecht)
De aanmeldingen zijn geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria:
⌂⌂ de affiniteit met de opgave,
⌂⌂ de kwaliteit van het plan van aanpak,
⌂⌂ de relevantie van de referenties voor de opgave,
⌂⌂ de relevantie van de expertise.
De volgorde van deze criteria is willekeurig.
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SELECTIEBESLUIT
Op 5 februari 2020 heeft de jury in het Gemeentehuis Emmen unaniem drie teams
geselecteerd.
DAAD
Martijn Prins
Wijnand Bouw
Rolf Drijfhout
Sjef Jansen

DAAD
BoschSlabbers
ekwadraat
Planecologie

Een goed, integraal en evenwichtig team met relevante expertise, onder meer op het gebied
van volkshuisvesting, MER, biodiversiteit en bouwfysica. De toolkit Emmerhout is een goede
referentie. De jury is benieuwd naar uitwerking van de visie.
Berte Daan
Berte Daan
Karin Peeters
Jan Martijn Eekhof

berte daan landschap
Territoria
Jan Martijn Eekhof Stedenbouw

Een ervaren en vernieuwend team met een scherpe en verfrissende blik. De motivatie en de
onderzoeksthema’s zijn sterk. Het team heeft de kracht van de wijk goed begrepen en uit de
aanmelding spreekt enthousiasme. De jury denkt dat de wijk en de manier waarop men de
bewoners wil betrekken, bij dit team in goede handen is.
Woonpioniers
Daniël Venneman
Peter Hermens
Linda Hogeweg
Ron Stet

Woonpioniers
Werkend Landschap
De Bewuste Stad
Woonpioniers

Een conceptueel sterk team met een verzorgde inzending waaruit energie en verbeeldingskracht spreekt. De jury twijfelt in eerste instantie over de inzending vanwege het ontbreken
van gebiedskennis, maar wordt uiteindelijk overtuigd door de aantrekkelijke referenties op
de juiste schaal, die juist bij andere teams ontbreken. Het is een talentvol team dat wellicht
een frisse buitenstaandersblik kan brengen.
De geselecteerde teams zijn op 6 februari 2020 uitgenodigd voor deelname aan de tweede
fase van de prijsvraag, de ontwerpfase.
De overige teams zijn met een beknopte toelichting op de hoogte gesteld van het feit dat zij
niet worden uitgenodigd voor de tweede fase van de prijsvraag.

SELECTIERAPPORT
Dit rapport bevat een overzicht van de teams, die zich hebben aangemeld voor deze locatie.
Het rapport wordt als bijlage opgenomen in het juryrapport dat bij de afsluiting van de
prijsvraag wordt gepubliceerd.
Algemene indrukken
De jury was blij met het aantal aanmeldingen en verrast door de hoge kwaliteit van de
meeste daarvan. Veel daarvan hebben de focus gericht op sociale aspecten. Hiernaast
viel het vele jargon op; niet veel aanmeldingen hanteren taalgebruik dat voor iedereen
begrijpelijk is.
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Aanmeldingen
001

Sophie Schäfer
Ruud Room
Robert Beumer
Zoë Duinkerken
Els van der Laan

002

Dingeman Deijs
Dennis Koek
Ulrike Centmayer

003

Martijn Prins
Wijnand Bouw
Rolf Drijfhout
Sjef Jansen

004

Berry van den Berg
Carien ten Cate
Anke Lodder
Marloes van Ginkel

005

Ed Ravensbergen
Marc Holvoet
Anouk Paris
Edo Gies
Tijmen Weijsters
Moreno Schipper

006

Nynke-Rixt Jukema
Esmeralda Dunnewind
Nienke Plantinga
Marlies Ballemans

007

Berte Daan
Karin Peeters
Jan Martijn Eekhof

008

Daniël Venneman
Peter Hermens
Linda Hogeweg
Ron Stet

009

Margret Drok
Roel Vogelzang
Mat Baltussen
Michiel Brouwer
Ad Hoogers

010

Arnoud Olie
P. Brink
Peter Klaassen
Bastiaan Vennink

011

Marianne Jager
Jolanda van der Sluis
Wilfred Hilbers
Marleen van der Werff
Joost Schretlen
Sander Akkerman
Johan Duut

rens architecten
rens architecten
Duinkerken & Beumer Realisatie B.V
Duinkerken & Beumer Realisatie B.V
NOORDPEIL
Dingeman Deijs Architects
Dingeman Deijs Architects
Ulrike Centmayer Landscape
DAAD
BoschSlabbers
ekwadraat
Planecologie
Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV
Nieuwbruut
Nieuwbruut
Over Morgen
Wageningen Environmental Research
Nieuwbruut
Nieuwbruut
NRJ architectuur
NRJ architectuur
Magnolia Tuinontwerp
Ballemans advies
berte daan landschap
Territoria
Jan Martijn Eekhof Stedenbouw
Woonpioniers
Werkend Landschap
De Bewuste Stad
Woonpioniers
SACON
SACON
SACON
MBDSO
BOOM
B+O Architecten Meppel
B+O Architecten
B+O Architecten
B+O Architecten
Archipunt, ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
Archipunt
Buro Stad en Land
Marleen van der Werff participatie en co-creatie
Segon
Plann ingenieurs
Procap
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012

Nol Molenaar
Martin van Wijck
Rene Garlich

013

Tjerk de Boer
David Schmidt
Onno van Bekkum
Jac Pluis
Jaco Poppe
Paul van Hedel

014

Gert-Jan van der Veen
Folkert Bijlsma
Herbert Born
Arjan de Haan
Huub Keizers
Peter Kuindersma

015

Moniek Otten
Tim Vredeveld
Irma Klevering
Rob Moritz
Berber Brand
Chantal Robbe

NOL>>
I+O organisatie + advies
Ophen ingenieurs
Groothuijse de Boer architecten
Site Practice
CO-OP Champions
WEN / EnerieKNeutraal
BOOT Ingenieurs
5D Solutions
Buro De Haan
Buro De Haan
Buro De Haan
Buro De Haan
TNO
TNO
Het Oversticht
Het Oversticht
19 Het Atelier
19 Het Atelier
Het Oversticht
Stadkwadraat
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https://panoramalokaal.nl/bargeres
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