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1. Inleiding 
 

In 2015 is het stedenbouwkundig plan Veerhaven en Omgeving vastgesteld. Het plan schetst de 

potenties van het gebied Veerhaven voor recreatieve ontwikkelingen en vertaalt dit naar concrete 

ruimtelijke ingrepen. Het streven is om het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en 

bezoekers en daarnaast een aantrekkelijke basis te leggen voor toekomstige investeerders. Het 

toevoegen van nieuwe attractieve elementen (openbare attracties) en een opwaardering van de 

openbare ruimte zijn de basis van het stedenbouwkundig plan. Een uitgangspunt hierbij is de 

aansluiting op het citymarketing plan Terneuzen waarbij een eigentijdse vertaling van de 

openbare ruimte moet plaatsvinden en ingespeeld wordt op de kernwaarden van Terneuzen: 

Haven, Water, Centrum.  

 

De openbare attracties vergroten de aantrekkingskracht van Terneuzen voor de toerist en voor 

de bewoner. Ze zijn individueel aantrekkelijk om te bezoeken maar hebben ook duidelijk een 

connectie met elkaar, zowel fysiek (uitzicht, uitstraling) als verhalend (thematiek, DNA van 

Terneuzen). De attracties zijn een scheepsspottersplek, een openbare steiger, een thematische 

speeltuin, het stadsbalkon én de uitkijktoren.  

De attracties zijn vormgegeven als iconen: in een paar woorden kan de bezoeker vertellen waar 

hij geweest is en waarom dit bijzonder was. De openbare attracties zijn dan ook essentiële 

onderdelen van het project Veerhaven en Omgeving. 

 

Vooral de uitkijktoren leent zich als Icoon van Terneuzen: van grote hoogte kan het publiek op 

deze locatie kennis maken met de sterke punten en kenmerken van de stad. De sluizen, de 

ligging aan het water, het centrum, de internationale economische verbindingen en de 

omliggende industrie zijn vanaf de voorziene locatie (de pier achter Westbeer) goed te zien.  

De uitkijktoren speelt ook een belangrijke rol in de verbinding van stad en water, want het ligt 

direct in het verlengde van de Nieuwstraat. De locatie is dan ook zorgvuldig afgewogen. Met haar 

indrukwekkende vormgeving en omvang is deze attractie vanuit meerdere punten zichtbaar 

aanwezig in de omgeving. Om deze redenen mag de uitkijktoren met recht hèt “ICOON” van de 

openbare attracties in het project Veerhaven genoemd worden. 

 

De uitkijktoren ICOON wordt op basis van co-creatie gerealiseerd. Blijvende betrokkenheid/ 

deelname van burgers, ondernemers en instellingen bij de realisatie van het project ICOON is 

één van de resultaten van het project. Het project is opgedeeld in 5 fasen: 

1. Fase 1: het verzamelen van de input van ‘de stad’ (‘het verhaal van Terneuzen’). 

2. Fase 2: ontwerpfase. Vertaling van de input uit fase 1 naar haalbare ontwerpen. 

3. Fase 3: keuze van een ontwerp door de stad (alle inwoners van de gemeente Terneuzen die 

ene inbreng in fase 1 hebben gehad krijgen 1 stem). 

4. Fase 4: financieringsfase. Op basis van sponsoring en crowdfunding dient het totale 

projectbudget beschikbaar te komen. Voor de feitelijke realisatie van de toren en de 

thematische inrichting is naar verwachting € 700.000,- benodigd. Van dit totale projectbudget 

van wordt € 330.000,- gefinancierd door de gemeente Terneuzen. Er dient zodoende nog € 

370.000,- bij elkaar gebracht te worden.  

5. Fase 5: realisatiefase. Onder voorwaarde van financiering wordt het project in opdracht van 

de gemeente Terneuzen gerealiseerd.  

 

Fase 1 is uitgevoerd (het resultaat is te vinden in bijlage 1). Momenteel bevindt het project zich in 

fase 2 (ontwerpfase). 
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2. Planning 
Hieronder een globale planning voor fase 2 en 3 van het ICOON: 

 

Onderdeel Tijdspad 

Publicatie ontwerpwedstrijd januari 2020 

Mogelijkheid inschrijven januari t/m april 2020 

Toetsing ingediende ontwerpen mei 2020 

Stemming ontwerpen (fase 3) juni 2020 

 

In onderstaand stappenplan is de planning nader uitgewerkt  
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3. Stappenplan 
Het stappenplan is onderverdeeld in een indieningsfase, beoordelingsfase en 

besluitvormingsfase. Hieronder zijn de stappen per fase verder uitgewerkt. 

 

3.1 Indieningsfase (januari t/m april 2020) 
 

Kandidaten/erkende architecten en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld een inschrijving 

te doen voor een ontwerpschets van het ICOON. Publicatie gebeurt via de website 

www.icoonterneuzen.nl. Op de website www.icoonterneuzen.nl is een inschrijfformulier te vinden. 

Een ingevuld inschrijfformulier met bijlagen wordt via de website geupload of per email 

ingezonden.  

 

Inschrijven kan tot en met 30 maart 2020. Tot en met 31 januari 2020 kan men vragen stellen. 

Het is mogelijk dat na deze informatieronde aan de hand van vragen en antwoorden, onderdelen 

uit deze offerteaanvraag zullen worden aangepast. 

Uiterlijk op vrijdag 14 februari 2020 zullen alle geanonimiseerde vragen en antwoorden uit de 

informatieronde schriftelijk in een ‘Nota van Inlichtingen’ worden beantwoord. Deze aanvullingen 

en wijzigingen vormen een integraal onderdeel van de offerteaanvraag. 

De mogelijkheid tot het stellen van vragen kan via contactpersoon Petra de Vliegher 

p.devliegher@terneuzen.nl onder vermelding van ‘vragen ontwerp ICOON’. 

 

De beste vijf ontwerpen, die ontvankelijk en compleet zijn en voldoen aan de minimale score 

criteria (zie paragraaf 3.3) verdienen een prijs van € 1.000,-. 

 

Algemene indieningsvereisten 

 Het is een uitkijktoren met een (kijk)hoogte tussen de 20 en 25 meter; 

 De uitkijktoren is openbaar toegankelijk op elk moment van de dag; 

 De uitkijktoren is voorzien op de aangewezen locatie (zie bijlage 3); 

 De ontwerpschets van de uitkijktoren is digitaal aangeleverd en bevat: 

o een situatietekening; 

o een of meerdere aanzichten; 

o een of meerdere 3D beelden; 

o een of meerdere impressiebeelden op de locatie zelf 

 Bij de ontwerpschets is een toelichting toegevoegd die ingaat op: 

o de vertaalslag verhalen naar het iconisch ontwerp; 

o de mogelijkheden voor thematische inrichting; 

o de vormgeving van het ontwerp; 

o de gebruikte materialen, fundering en veiligheid en gebruik. 

 Bij de ontwerpschets is een realisatiebegroting (max. € 670.000 excl. BTW) toegevoegd 

en bevat in ieder geval, gespecificeerd de volgende onderdelen: 

o ontwerp en voorbereidingskosten; 

o materiaalkosten; 

o installatiekosten; 

o bijkomende kosten; 

 Bij de ontwerpschets is een onderhoudsplan toegevoegd (toepasbaarheid van de 

materialen gelet op specifieke omstandigheden locatie). 

 De winnende inschrijver stelt zijn ontwerp rechtenvrij en kosteloos ter beschikking aan de 

gemeente Terneuzen ten behoeve van publicitaire activiteiten tijdens de financieringsfase 

en realisatiefase van het project ICOON.  

http://www.icoonterneuzen.nl/
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3.2 Beoordelingsfase (mei 2020) 
 

Beoordeling op ontvankelijkheid  

Allereerst zal er een toetsing plaatsvinden op de compleetheid naar aanleiding van de aanvraag 

(indieningsvereiste). Niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet inhoudelijk beoordeeld en 

worden als niet-ontvankelijke aanvragen buiten behandeling gesteld. 

 

Inhoudelijke beoordeling 

Alle complete, ontvankelijke inzendingen worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de jury. 

De jury bestaat uit de Denk- en doetank ICOON en leden van de projectgroep Veerhaven en 

omgeving van de gemeente Terneuzen. Deze jury is als volgt samengesteld:  

 

Naam jurylid Achtergrond/expertise 

Chantal Verlinde Marketing- en communicatieadviseur – Ivooh! 

Sara Jansen City Marketeer – Bureau Citymarketing Terneuzen 

Danny Dieleman Strichting Carlot 

Dennis van Leeuwen Architect – VG Architecten 

Ivo Geernaert Concept- en evenementenorganisator - Ivooh! 

Jacques Zaman Vakspecialist water, gemeente Terneuzen 

Maarten Molenaar Stedenbouwkundige, gemeente Terneuzen 

Petra de Vliegher Projectleider uitkijktoren ICOON 

 

De samenstelling van de jury kan aangepast worden indien hiertoe aanleiding is. De juryleden 

geven per criterium een score aan ieder ingezonden ontwerp. De juryleden hanteren 

onderstaande lijst bij het toekennen van de cijfers.  

 

(1) Zeer slecht, (2) slecht, (3) ruim onvoldoende, (4) onvoldoende, (5) net niet voldoende, 

(6) voldoende, (7) ruim voldoende, (8) goed, (9) zeer goed, (10) uitmuntend. 

 

Beoordelingscriteria 

De beoordeling vind plaats aan de hand van een kwalitatieve onderbouwing, behorend bij 

betreffende ontwerpschets, op verschillende onderdelen.  

 

Criterium 1: Iconisch ontwerp (50%) – minimale score 7,5 

- A. Rode draad en iconisch: in de toelichting beschrijft en motiveert de inschrijver de 

vertaalslag van ‘Het verhaal van de stad’ (in de vorm van alle inzendingen door de 

burgers; zie bijlage 1) naar één sterk iconisch ontwerp (één of meerdere rode draden). 

Daarnaast gaat de inschrijver in op hoe iconisch het ontwerp is. 

Onder ICONISCH verstaan wij: 

 Beeldbepalend in zijn verschijningsvorm. 

 Tot de verbeelding sprekend: het verhaal van de stad komt terug in het 

ontwerp van de toren. 

 ‘Representatief’/ symbolisch: de verschijningsvorm van de toren is een 

verwijzing naar ‘het verhaal van de stad’. 

 

- B. Thematische inrichting: in de toren is een thematische presentatie ‘de Band met het 

water’ (zie bijlage 2). In deze fase hoeft de thematische inrichting nog niet concreet 

uitgewerkt te zijn. Wel is belangrijk dat er ruimte wordt gereserveerd in de uitkijktoren voor 

de thematische inrichting en de inschrijver de mogelijkheden van de thematische 

inrichting beschrijft en motiveert. 
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- C. Vormgeving: het totale ontwerp van de uitkijktoren mag een eigen herkenbare, in het 

oog springende vormgeving hebben als ICOON. Er dient echter wel rekening gehouden te 

worden met de andere elementen in het gebied Veerhaven en omgeving en DNA van 

Terneuzen. 

 https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Projecten/Veerhaven_en_o

mgeving 

 (https://www.ondernemeninterneuzen.nl/files/dna_terneuzen_def_lowres.pdf) 

 

De inschrijver motiveert de gemaakte keuzes. 

 

Criterium 2: Technische eisen (30%) – minimale score 6 

- A. Materialisatie: de inschrijver motiveert welke materialen zijn toegepast  

(duurzaam en hufterproof; rekening houden met weers- en omgevingsfactoren zoals zout, 

water, zand en wind; onderhoudsvriendelijk; geen stroomvoorziening aanwezig). 

 

- B. Fundering en constructie: de inschrijver doet een inschatting van het gewicht van de 

fundering en constructie en motiveert de keuze. Het werk moet dusdanig worden 

uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructies niet worden verzwakt. In 

bijlage 4 is een geotechnisch onderzoek opgenomen dat inzicht geeft in de onderliggende 

bodemsamenstelling. 

 

- C. Veiligheid en gebruik: de inschrijver beschrijft en motiveert op welke manier rekening is 

gehouden met veiligheid en gebruik van de uitkijktoren (rondom kunnen lopen op hoogte; 

toegankelijk voor groepen en mindervaliden (geen lift); geen belemmering voor de 

scheepvaart (rekening houden met eventuele verlichting etc.). 

 

Criterium 3: Haalbaarheid (20%) – minimale score 6 

- A: Budget: inschrijver beschrijft en motiveert dat het totaalontwerp redelijkerwijs past 

binnen een budget van € 670.000,- excl. BTW all-in realisatiekosten (inclusief 

toegangspad met keermuren, fundering en thematische inrichting, incl. 

voorbereidingskosten, onvoorzien etc.).  

 

- B: Materialen: inschrijver beschrijft en motiveert de geschiktheid van materialen in relatie 

tot de kosten van de materialen (inschatting). 

 

Beoordelingssystematiek vergelijkende toets: puntentoekenning, rangorde 

Elk jurylid beoordeelt de ontwerpen en toelichting aan de hand van een beoordelingsformulier. 

Deze formulieren worden door de jury gezamenlijk besproken. De uiteindelijke scores komen tot 

stand op basis van een onderlinge vergelijking van de inschrijvers. Dit betekent dat de jury de 

inschrijvers ten opzichte van elkaar weegt. De scores worden bij elkaar opgeteld en de 

gemiddelde score wordt: 

- bij criterium A: vermenigvuldigd met 5 

- bij criterium B: vermenigvuldigd met 3 

- bij criterium C: vermenigvuldigd met 2 

De score wordt vervolgens gedeeld door 10.  

 

Per criterium is een minimale score nodig om te zorgen dat er op elk onderdeel voldoende wordt 

gescoord. Daarnaast moet de totaalscore van een ingezonden ontwerp minimaal een 7,5 zijn. 

Voldoet een ontwerp niet aan deze minimale scoringscriteria, dan gaat het niet door naar de 

stemmingsfase. Uit de inzendingen die aan de minimale score criteria voldoen wordt een top 5 

geselecteerd die doorgaat naar de stemmingsfase. Deze komen ook in aanmerking komt voor de 

ontwerpprijs.  

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Projecten/Veerhaven_en_omgeving
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Projecten/Veerhaven_en_omgeving
https://www.ondernemeninterneuzen.nl/files/dna_terneuzen_def_lowres.pdf
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3.4 Stemmingsfase (juni 2020) 

 

Op basis van de criteriumscores worden de (maximaal) 5 best scorende ontwerpen ter 

kennisgeving voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen. 

 

De (maximaal 5) ontwerpen die doorgaan naar de stemmingsfase worden gepresenteerd op een 

aparte deelpagina van de website www.icoonterneuzen.nl. 

Daarnaast worden de ontwerpen (in overleg met de inschrijvers) gepresenteerd tijdens een 

presentatiebijeenkomst. 

 

De personen die in fase 1 van het project ICOON een bijdrage hebben geleverd aan het ‘Verhaal 

van de stad’ en woonachtig zijn in de gemeente Terneuzen ontvangen een stemvoucher. Met 

deze stemvoucher kan per persoon, één stem uitgebracht worden op het (volgens deze persoon) 

beste ontwerp.  

 

Het ontwerp met de meeste stemmen wint en maakt kans om daadwerkelijk gerealiseerd te 

worden. Indien er sprake is van een gelijk aantal stemmen, wint het ontwerp met de hoogste 

score uit de beoordelingsfase. Indien ook hier sprake is van een gelijke score, beslist het college 

van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen welk ontwerp wint. 

 

3.5 Vervolgfasen 

 

Om het ICOON daadwerkelijk te kunnen realiseren dienen nog een aantal vervolgfasen 

succesvol doorlopen te worden. Met name de financieringsfase is van belang: in deze fase dient 

door middel van crowdfunding en sponsoring het restant van het benodigde budget bijeen 

gebracht te worden. Indien de financieringsfase succesvol is doorlopen wordt de realisatie van 

het winnende ontwerp in opdracht en onder begeleiding van de gemeente Terneuzen verder 

voorbereid met de winnende inschrijver. 

De realisatie van de uitkijktoren ICOON zal vervolgens aanbesteed moeten worden. Ook moeten 

de benodigde vergunningen en toestemmingen voor realisatie verkregen worden. 

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen besluit uiteindelijk of 

en onder welke condities er opdracht wordt gegeven voor de realisatie van het ICOON. 

  

http://www.icoonterneuzen.nl/
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 ‘Het verhaal van de stad’ 
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En verder…..(aan te vullen bij publicatie) 
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En verder…..(aan te vullen bij publicatie) 
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En verder…..(aan te vullen bij publicatie) 
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Bijlage 2 ‘De band met het water’ 
 

In de uitkijktoren is een thematische presentatie ‘de Band met het water’ voorzien.  

Het publiek kan van grote hoogte kennis maken met de sterke punten en kenmerken van 

de stad. De sluizen, de ligging aan het water, het centrum, de internationale economische 

verbindingen en de omliggende industrie. Juist op deze locatie zijn deze aspecten goed 

zichtbaar en te beleven. ICOON draagt op deze manier ook bij aan het (positieve) besef 

van inwoners over de eigen woonomgeving. 

Voor dit verhaal dient een thematische presentatie ontworpen te worden in de uitkijktoren. 

 

Uitgangspunten: 

 Je moet de elementen kunnen beleven. 

 Meertalig (Engels+Nederlands). 

 De thematische inrichting voor ‘de band met het water’ dient door verschillende 

personen tegelijkertijd, op verschillende manieren (bijvoorbeeld een combinatie 

van infoborden, verrekijkers en spelelementen), beleefbaar te zijn. 

 De thematische inrichting is zowel in het donker als in het daglicht te beleven (24/7 

beschikbaar en beleefbaar). 

 De verhaallijn is opgebouwd uit verschillende lagen en onderwerpen. De 

thematische inrichting is interactief, educatief en uitdagend en maakt gebruik van 

de in de omgeving aanwezige elementen (wat zien we vanaf de uitkijktoren?). 

 De verhaallijn is versterkend/ aanvullend op verhalen die elders worden verteld 

(bijvoorbeeld in het Portaal van Vlaanderen en de scheepsspottersplek). 

 De thematische inrichting dien kwalitatief op niveau te zijn met wat de bezoeker in 

het huidige (media)tijdperk mag verwachten. 

 Indien gebruik gemaakt wordt van software, hardware en content, dan dient deze 

onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn. Aanpassingen en reparaties dienen 

praktisch en snel opgelost te kunnen worden zonder aangewezen te zijn op dure 

onderhoudscontracten. Toevoegingen en wijzigingen van content dient mogelijk te 

zijn (bijvoorbeeld naar aanleiding van gebruikservaring, of om herhalingsbezoek te 

stimuleren). 

 Hufterproof, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en rekening houden met weers-en 

omgevingsfactoren zoals zout, water, zand en wind. 
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Bijlage 3 Locatie 
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Bijlage 3 Geotechnisch onderzoek locatie 

 
 

 

En verder…..(aan te vullen bij publicatie) 


