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Opdrachtomschrijving

Platowood groeit in snel tempo, waardoor er behoefte is aan uitbreiding van de 
kantoorruimte. Deze behoefte is op een duurzame manier ingevuld door hergebruik van 
de ‘Arc van Amersfoort’. Deze triomfboog bestond uit drie kantoorunits in U-vorm met daar 
bovenop een steigerbuizen constructie. 

De drie kantoorunits, omgedoopt tot het ‘Platowood Paviljoen’, vormen sinds dit voorjaar het 
onderkomen van het groeiende bedrijfsbureau van Platowood. Tevens is in het Paviljoen een 
ontvangst- en presentatieruimte gerealiseerd. 

Ontwerp het houten hart van Platowood
Het Platowood Paviljoen is als ‘uithangbord’ opgesteld aan één van de hoofdwegen op 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW). We willen het Paviljoen de juiste uitstraling geven en 
zijn daarom op zoek naar een passend ontwerp voor, in ieder geval, de buitengevels van het 
U-vormige gebouw. Het binnenplein willen we graag betrekken, het binnen-buiten gevoel is 
gewenst. In het Programma van Eisen hieronder vindt u meer informatie.

Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
De productiefaciliteiten en het kantoor van Platowood zijn gevestigd op Industriepark 
Kleefse Waard (IPKW). IPKW is het industrieterrein van de 21ste eeuw: Dé CleanTech Campus. 
Duurzaamheid, circulariteit en schone energie staan hier centraal. Sinds 2008 werken 
verschillende ontwerpers, waaronder West 8, ZUS, Space Encounters, Hofman Dujardin en 
OFFICE Kersten Geers David van Severen, aan de ruimtelijke structuur van het park. 

Afmetingen Paviljoen
- U-vorm 2x 4m voorgevels, 2x 12m zijgevel en 14m achtergevel
- Binnenplein 8x6x8m
- Hoogte 3m

→  Download de tekeningen en beelden van het Paviljoen op de website

https://ontwerpcompetitie.platowood.nl/#platowood_paviljoen
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Programma van Eisen

Randvoorwaarden
- Gebruik van Platowood Fraké, Populier en/of Vuren 
- Onbehandelde toepassing van Platowood-materiaal
- Duurzaamheid en circulariteit
- Minimaal moeten de ‘niet-raamzijden’ van het pand bekleed worden
- Het binnenplein mag niet afgesloten worden
- Geen afgesloten overkapping over het binnenplein

Functionele- en constructie-eisen
- Demontabel
- Herbruikbaar
- Onderhoudsvriendelijk (m.u.v. jaarlijkse schoonmaak)
- In acht nemen van de montagevoorschriften gevelbekleding
-  De Airco’s (350mm diep, 700 mm hoog, 700 mm breed) op het dak dienen aan het zicht 

ontnomen te worden

Gebruikswensen
- Opvallend & iconisch ‘uithangbord’
- Lichtspel / zonwering 
- Binnen-buiten gevoel

Klik op onderstaande links voor meer informatie over:
→  Platowood Houtsoorten
→  Montagevoorschriften gevelbekleding

Jurycriteria

De vakjury beoordeelt de drie geselecteerde ontwerpen op de volgende criteria:
- Programma van Eisen (PvE)
- Originaliteit
- Creativiteit
- Iconisch level
- Prefab montage
- Passend in de omgeving

https://www.platowood.nl/producten/houtsoorten/
https://www.platowood.nl/upload_directory/uploads/Montagevoorschriften%20Platowood%20gevelbekleding.pdf
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Deelname & Planning   → Ga naar het inschrijfformulier

• 16 mei: Einde inzendingen 
Het indienen van uw inzending kan tot en met 16 mei. De inzending bestaat uit een korte 
motivatie vergezeld van een beeld (collage, moodboard, schets, referentie).
Zowel architecten als architectuurstudenten zijn van harte welkom om mee te doen.

• 20 mei: Bekendmaking geselecteerde architecten
Platowood selecteert uit alle inzendingen drie architecten. Op 20 mei worden deze bekend 
gemaakt. De drie geselecteerde architecten maken - na een bezoek aan Platowood -  een 
digitaal ontwerp en een mock-up. Hiervoor wordt per architect het benodigde Platowood-
materiaal en een budget van 2.500 euro beschikbaar gesteld. Indien gewenst kan Platowood 
deze mock-up maken aan de hand van een aangeleverde werktekening. 
De drie geselecteerde architecten worden geïnterviewd (video) over hun inzending. In overleg 
wordt hiervoor een afspraak ingepland, op een locatie naar keuze. 

• 25 mei: Bezoek aan het Platowood Paviljoen
De drie geselecteerde architecten hebben de mogelijkheid tot het bezoeken van het 
Platowood Paviljoen en de productielocatie in Arnhem. Het bezoek vindt plaats op dinsdag 
25 mei, in 3 tijdvakken van 1,5 uur: 11.00 uur,  13.00 uur en 15.30 uur. Hier kan de opdracht 
verder besproken worden. Wanneer Platowood op 20 mei contact opneemt met de 
geselecteerde architecten, wordt een tijdstip ingepland. Tijdens de ontwerpfase kunt u korte 
lijnen onderhouden met de commercieel technisch adviseur van Platowood.

• 24 juni: Presenteren ontwerp en mock-up aan de jury
Op donderdag 24 juni presenteren de drie geselecteerde architecten hun ontwerp aan 
de vakjury. Het ontwerp wordt zowel digitaal als middels een mock-up aan de vakjury 
gepresenteerd. De vakjury bestaat uit Jan Nauta (architect, Studio Nauta), Marleen van 
Herwijnen (hoofdredacteur Houtwereld), Jan Maurits Schouten (hoofdredacteur Houtblad) 
en Bart Raymann (directeur Platowood). De jurycriteria vindt u op pagina 4 van deze briefing.

• 1 juli: Prijsuitreiking
Op 1 juli maken wij, op feestelijke wijze, het winnende ontwerp bekend in bijzijn van pers, 
juryleden en medewerkers van Platowood.

• 5 juli: Start bouw
Karbouw start op maandag 5 juli met de uitvoering van het winnende ontwerp.

• September: Oplevering 
De  oplevering vindt plaats in september. In juli zal hiervoor een datum worden ingepland. 
Hiervoor nodigen we pers uit, de juryleden en medewerkers van Platowood. Een 
professionele fotograaf maakt foto’s van het eindresultaat, vrij te gebruiken door de 
architect. 

https://ontwerpcompetitie.platowood.nl/#inschrijven
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Contact

Heeft u vragen over de ontwerpcompetitie? 
Stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op. 
Vermeld hierbij dat het om de ontwerpcompetitie gaat.

   marketing@platowood.nl
  088 60 500 60

Meer weten over Platowood? Ga naar: www.platowood.nl

mailto:%20marketing%40platowood.nl?subject=
https://www.platowood.nl/

