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Architectenbureau draait rollen om met prijsvraag voor opdrachtgevers
Ludiek protest tegen praktijk Europees aanbesteden
Het architectenbureau pvanb architecten uit Groningen heeft een
prijsvraag uitgeschreven voor opdrachtgevers in de bouwwereld. Met de
prijsvraag stelt het bureau tijdrovende en geldverslindende
opdrachtprocedures, zoals Europese aanbestedingen, aan de kaak.
Opdrachtgevers die aan de hand van een Europees aanbestedingsmodel
een goed doordachte, uitvoerbare opdracht weten te formuleren maken
kans op een gratis schetsontwerp.
'Deze prijsvraag draait de rollen om', stellen Paul van Bussel en
Emiel Noordhuis van pvanb architecten. 'Het is interessant om te zien
wat het oplevert als grote opdrachtgevers, zoals overheden, zelf
volgens de Europese regels aan de slag gaan'.
De prijsvraag is meer
essentieel voor zowel
blijven. Het afvinken
Daar willen we met de
Bussel en Noordhuis.

dan alleen een ludieke actie. 'Het is
opdrachtgevers als architecten om in dialoog te
van een lijstje criteria staat hier haaks op.
prijsvraag de aandacht op vestigen', aldus Van

Het architectenbureau meent dat de onvrede over Europese
aanbestedingen zeker niet alleen onder architecten leeft: 'We hebben
verschillende grote partijen uit de Nederlandse bouwwereld gevraagd
voor de jurering. Het enthousiasme om mee te werken is groot'.
Niet alleen aanbestedingsprocedures, ook herbestemming van de
bestaande gebouwenvoorraad is een speerpunt van de prijsvraag. De
door opdrachtgevers in te sturen opdrachten dienen dan ook
herbestemmingopgaven te zijn. 'Herbestemming en transformatie zijn
voor zowel eigenaars als architecten uitdagende kwesties', menen de
initiatiefnemers.
De uiterste inschrijfdatum voor de prijsvraag is 29 juli. In het
najaar zullen de winnaars tijdens een symposium bekend worden
gemaakt.
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