
  

Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort 

Reglement  

 
Belgenmonument 

BELGENMONUMENT AMERSFOORT  
FASadE, forum van Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort organiseert de 
Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort, ter gelegenheid van 100 jaar 
Belgenmonument-herdenking vluchtelingen WOI. Architecten, landschapsarchitecten, 
ontwerpers en kunstenaars in Nederland én Vlaanderen zijn uitgenodigd om een ontwerp in te 
dienen om de plek, hernieuwd en op een eigentijdse manier, betekenis te geven als 
herdenkingsplek voor ontheemden. Reden: veel mensen zijn op dit moment onbekend met de 
achtergronden, de waarde en de herkomst van het monument.  Hoe komt het monument op 
deze plek, door wie is het gebouwd en hoe lang staat het er al?   
Op de Amersfoortse berg in Amersfoort ligt het Belgenmonument. Het is aan het eind van de 
Eerste Wereldoorlog door België geschonken aan Nederland, ter herinnering aan de internering 
van gevluchte militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het werd gebouwd in de periode 1917-
1919 en is in omvang het grootste monument van Nederland. Het ontwerp is van de Vlaamse, 
modernistische architect Huib Hoste (1881–1957). Het imposante totaalkunstwerk, bestaande 
uit een hoofgebouw, een muur en een tuin, heeft de status van rijksmonument. Het monument 
heeft betekenis als nationaal monument en als belangwekkend totaalkunstwerk van algemeen 
belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde, met bijzondere esthetische 
kwaliteiten in metselwerk, toegepaste materialen en vormgeving. Tevens is het van 
sociaalhistorische waarde vanwege de verbondenheid met de Eerste Wereldoorlog en de in die 
jaren door Nederland verstrekte humanitaire hulp aan Belgische vluchtelingen. Voor bezoekers 
aan het monument zijn waarde, achtergrond en herkomst echter nauwelijks te duiden.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internering_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog


SLECHTE STAAT BELGENMONUMENT   
Het Belgenmonument verkeert reeds jaren in slechte staat. Al in 1922, dus kort na de voltooiing 
bleek het voegwerk slecht te zijn. Nu, honderd jaar later, is ingrijpend herstel onvermijdelijk. Met 
inzet van middelen van zowel de gemeente als, met subsidie van het Parelfonds van de provincie 
Utrecht, wordt het monument momenteel gerestaureerd.   
 
AANLEIDING INITIATIEF ONTWERPWEDSTRIJD 
Naar aanleiding van de restauratieplannen, initieert FASadE een ontwerpwedstrijd voor 
Nederlandse en Belgische architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars, om ter plaatse een 
eigentijds ruimtelijk object (paviljoen, folly of land art) te realiseren, waarmee de plek 
hernieuwd, op een eigentijdse manier, betekenis krijgt als herdenkingsplek voor ontheemden.   
 
Opdrachtomschrijving  
Met de organisatie van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument beoogt FASadE het bestaande 
historische Belgenmonument hernieuwd betekenis te geven en het verhaal over het ontstaan 
voor een breed publiek aansprekend en inzichtelijk te maken.   
 
ACHTERGROND BESTAANDE BELGENMONUMENT 
Van 1914-1918 waren grote delen van de wereld in de greep van de Groote oorlog, later bekend 
als de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal was, ging de oorlog niet ongemerkt aan 
ons land voorbij. Een van de fronten was gelegen in België, dat overigens ook voor neutraliteit 
hadden gekozen in deze oorlog. Na de schending van Belgische  grens door de Duitse agressor 
verweerde het land zich echter met als resultaat een langdurige, bijna statische en uitputtende 
loopgravenoorlog. Bij het verhevigen van de oorlog en met name met het bombardement van de 
stad Antwerpen,  kwamen ongeveer één miljoen burgers en dertigduizend militairen maar 
Nederland. De militairen werden op grond van het verdrag van Genève aan de Nederlandse 
grens ontwapend en geïnterneerd. Amersfoort was in 1914 een belangrijke plek waar de 
Belgische vluchtelingen een veilige haven vonden.  
 

 
 
Circa 21.000 Belgische vluchtelingen – 16.000 militairen en 5000 burgers, kwamen naar 
Amersfoort; een enorm aantal, vergeleken met het toenmalige inwonertal dat op 25.000 lag. De 
Belgische officieren werden in pensions en dergelijke ondergebracht. Ze genoten een zekere 
bewegingsvrijheid en konden vaak hun familie laten overkomen. De huisvesting van de soldaten 
was een probleem. Al spoedig liet de minister van Oorlog speciale interneringskampen bouwen. 
De soldaten werden geïnterneerd in de lokale Juliana van Stolbergkazerne, kort daarna vond de 
opvang plaats in een groot, nieuw barakkenkamp in Soesterberg. Voor de burgers werden drie 
dorpen van houten huisjes gebouwd. De meeste gevluchte militairen zouden er tot het einde van 
de oorlog blijven. Om de verveling tegen te gaan en vaardigheden op peil te houden, startte 
België een bijzonder werkgelegenheidsproject: de bouw van het Belgenmonument, een 
gedenkteken en een geschenk van de Belgische vluchtelingen aan ons land als symbool voor de 
Nederlandse gastvrijheid.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loopgravenoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Oorlog
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OgoLyOQJgsxWBM&tbnid=QUJwNtinBlHugM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid%3D08d91952-9e67-4755-bac7-722ad10c7bf2&ei=zDRiU-z7NoP0ObuggbgC&bvm=bv.65636070,d.ZWU&psig=AFQjCNFr7LqGFupuyI47jBt3qUmodfm4fA&ust=1399031146994871
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i_R3O974-Mvb_M&tbnid=gUvDEBpLQRYYBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.home.nl/keesdebrouwer/eerste_wereldoorlog/04_op_het_slagveld.htm&ei=bE1jU5i5LMfKPdeBgZgK&bvm=bv.65788261,d.ZWU&psig=AFQjCNHMT8kdsAlJdaDgZiTSf3dYUIUBHw&ust=1399103117439215


Op 5 oktober 1916 stuurde de Centrale Commissie der Werkscholen van de geïnterneerde 
Belgen in Nederland, onder leiding van Omer Buyse, een voorstel aan het college van B&W van 
Amersfoort om een gedenkteken op te richten als blijk van waardering voor de genoten 
gastvrijheid. De commissie “zou willen bouwen een monument, als dankbetuiging jegens de 
Nederlandsche overheid en de natie, voor al hetgeen gedaan is geworden tot welzijn der 
geïnterneerden en hunne gezinnen. (…) De bedoeling is dit monument op het gebied uwer stad 
op te richten (…) tusschen den Utrechtsenweg en de Fockemalaan, vanwaar het van alle zijden 
zichtbaar zou zijn en zich boven het landschap zou profileren. Onze commissie is bereid het 
monument aan de stad Amersfoort als gedenkteken op te dragen met de zorg het in goeden 
staat te onderhouden.” Op 10 oktober 1916 ging de gemeenteraad onder applaus unaniem 
akkoord. De officiële overdracht aan het gemeentebestuur van Amersfoort liet lang op zich 
wachten. Aanvankelijk zou de overdracht in 1917 plaatsvinden, maar deze overdrachtsdatum 
werd steeds uitgesteld vanwege de uiterst gespannen verhoudingen tussen Nederland en België. 
Pas op 22 november 1938 vond een officiële plechtigheid plaats, waarbij koningin Wilhelmina en 
koning Leopold III gezamenlijk twee gedenkplaten, één in het Frans en één in het Nederlands, 
onthulden.  
Nabij het Belgenmonument was in 1880 het Berghotel geopend, een kuuroord voor rijke 
Nederlanders en tegenwoordig hotel. Bij de start van de bouw van het Belgenmonument in 1916 
was de Amersfoortse Berg nog kaal en er waren bijna geen huizen. Het Berghotel stond op het 
hoogste punt en bij helder weer hadden wandelaars hier 'het schoonste uitzicht van Nederland', 
en, door lage begroeiing, zelfs vrij zicht op de Zuiderzee. 

 

Belgenmonument in aquarel van architect Huib Hoste 

https://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_burgemeester_en_wethouders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB


 
Geveldoorsnede hoofdgebouw Belgenmonument door architect Huib Hoste  

 
STIJL BELGENMONUMENT   
De stijl van het monument is verwant aan de Amsterdamse School, gezien de plasticiteit van de 
bouwmassa's, de verschillende soorten metselverbanden met de diepe voegen en de 
detaillering, van de deuromlijstingen, deuren en hekwerken. Het monument bestaat uit twee 
delen, het hoofdgebouw en een muur.  met beeldhouwwerken rond het thema ‘droefheid’.  
 
Hoofdgebouw 
Het hoofdgebouw is circa achttien meter breed en heeft drie pylonen (zuilen) van twaalf en 
veertien meter hoog. Aan weerszijden van de middelste pyloon bevinden zich trappen die naar 
twee ruimtes leidden. In één ervan werden de gestorven Belgische geïnterneerden herdacht. De 
andere was gewijd aan Koningin Wilhelmina en koning Leopold III. In de middelste pyloon werd 
de Nederlandse leeuw in baksteen uitgebeeld. Daaronder bevindt zich een beeld van de 
Vredesengel (Pax). Dit beeld werd ontworpen door de Zwitserse beeldhouwer François Gos. 
Binnen bevond zich een houten paneel met de heilige Géniviève  van de Belgische schilder Firmin 
de Smet (nu in museum Flehite in Amersfoort). Aangezien het in de tijd van de bouw van het 
monument erg moeilijk om aan natuursteen te komen, werd het, evenals alle andere 
beeldhouwwerken, oorspronkelijk uitgevoerd in gemetalliseerd beton (een licht soort gewapend 
beton). In 1957 werden de beeldhouwwerken, die aangetast waren door betonrot, door Hildo 
Krop, samen met andere kunstenaars, vervangen en uitgevoerd in Franse kalkzandsteen uit 
Chauvigny.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_School_(bouwstijl)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuursteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewapend_beton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewapend_beton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hildo_Krop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hildo_Krop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkzandsteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chauvigny


 
Muur 
Zestig meter achter het hoofdgebouw en vier meter lager bevindt zich een muur met 
beeldhouwwerken die het thema “droefheid” uitbeelden. Hildo Krop was de ontwerper van deze 
allegorische voorstellingen. Tussen het hoofdgebouw en de muur lag een carrévormig pad. 
Daarbinnen lag een door een ligusterhaag afgesloten terrein waarop eikenhakhout werd 
ingeplant. In 1998 zijn bij een restauratie de ligusterhaag en het eikenbosje verwijderd. In plaats 
daarvan is een taxushaag geplant. 
 
 

 
 
 
  
Tuinaanleg 
De tuinaanleg is van de hand van de eveneens Belgische tuinarchitect Louis van der Swaelmen.   
 “Rond het gedenkteeken komt een architectonische regelmatige aanleg die het gebouw omlijst 
en karakter ervan doorvoeren moet. Deze aanleg volgt de terreinbewegingen en dient als een 
soort bekroning van de Berg”, aldus tuinarchitect Van der Swaelmen. Hij wilde dat met de aanleg 
“de natuurlijke gesteldheid van de bodem en zijn natuurlijke plantengroei eerbiedigd werd’. 
Deze natuurlijke begroeiing bestond uit hei en struikeik. Van der Swaelmen bereikte dit door 
alleen het gebied tussen het hoofdgebouw en de herdenkingsmuur met hagen te omkaderen, 
waarbij hij de natuurlijke begroeiing verder ongemoeid liet. Vanaf de Daam Fockemalaan werd 
een S-vormig ‘bezinningspad’ aangelegd. Vanaf hier had men zicht op de gebeeldhouwde 
allegorieën die de verschrikkingen van de oorlog uitbeeldden. Uiteindelijk bereikte men het 
voorplein, waar de Vredesengel de periode na de oorlog aankondigde.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_liguster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venijnboom


 
Plan tuinaanleg in aquarel  

 

 
Staketsel als eerste uiterlijke verschijningsvorm 
 
 

De exacte situering van het hoofdgebouw werd met zorg bepaald. Hiervoor werd zelfs een 
houten staketsel – zie afbeelding - op wielen gemaakt met de contouren van het monument op 
ware grootte. 



ONTWERPWEDSTRIJD BELGENMONUMENT AMERSFOORT 

REGLEMENT  

PROGRAMMA VAN EISEN:  

 het realiseren van een ‘onder architectuur’ ontworpen ruimtelijk object (paviljoen, folly, 
land art), waarin het verhaal van de Belgische vluchtelingen en wellicht ook andere 
ontheemden verteld kan worden  

 het vragen van aandacht voor de beleving van de plek en het hernieuwd betekenis geven 
van de historie en het gedachtengoed achter het Belgenmonument 

 goede informatievoorziening over het Belgenmonument met een mogelijke doorkijk 
naar de het heden: vluchtelingen zijn van alle tijden 

 Het Belgenmonument heeft de status van Rijksmonument. Het is van belang om 
behoedzaam met deze status om te gaan. Ontwerpen die raken aan deze 
rijksmonumentale status zijn vergunningplichtig conform de monumentenwet, waarmee 
overigens geen uitspraak wordt gedaan over het type toevoeging dat deze status 
impliceert. Van belang is dat in het ontwerp duidelijk wordt gemaakt op welke wijze met 
de status van rijksmonument is omgegaan. Zie kaartbijlage en kwalificatie van de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 

 Het gebied rondom het Belgenmonument heeft een parkachtig karakter waar 
boomstructuren aanwezig zijn. Met de aanwezige bomen dient omzichtig te worden 
omgegaan. Bestaande zichtlijnen hebben voor de monumentenstatus betekenis. Nieuw 
te creëren zichtlijnen dienen vermeden te worden dan wel gepaard te gaan met een 
goede motivatie.    

 Het Belgenmonument staat in de openbare ruimte – het ingediende ontwerp dient 
derhalve rekening te houden met de vandalismegevoeligheid van de plek.   

  

UITSCHRIJVER  ONTWERPWEDSTRIJD  
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort 
en wordt uitgeschreven door FASadE, Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort. 
Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op: Johanna van der Werff, directeur FASadE.  
 
VOOR WIE? 
De Ontwerpwedstrijd staat expliciet open voor architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers 
en kunstenaars in Nederland en Vlaanderen. 
 
AANMELDING EN BENODIGDE STUKKEN 
Bij deelname aan de Ontwerpwedstrijd is aanmelding verplicht bij Adinda  van Wely (E: 
adinda.vanwely@fasade.nl). Na aanmelding worden de volgende bij deze prijsvraag behorende 
stukken verstrekt: 
I. tekeningen van het monument (gevels, plattegronden; doorsneden) 
II. kaartmateriaal (plot) – digitaal op schaal   
III. Hoogteprofielen van de plek in relatie tot de omgeving 
IV. luchtfoto en foto’s van het monument  
V. Plankaart met begrenzing rijksmonument; groen; zichtlijnen; bestaande bebouwing  
VI. Beschrijving van Belgenmonument als Rijksmonument door Rijksdienst Cultureel  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
mailto:adinda.vanwely@fasade.nl


VEREISTEN INZENDINGEN  
De inzendingen moeten bestaan uit de volgende bescheiden: schetsontwerp in plattegronden, 
doorsneden en gevels alsmede visualisaties, materiaalreferenties en een plantoelichting. 
Daarnaast wordt de inzender expliciet uitgenodigd om door middel van maquettes of anderszins 
zijn voorstel te visualiseren. Alle bescheiden – uitgezonderd de maquette - dienen in drievoud te 
worden ingeleverd in - maximaal 6 bladen in liggend A3-formaat.  
  
ANONIMITEIT INZENDINGEN 
Inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder motto, 
bestaande uit Latijnse lettervormen dan wel Romeinse cijfers. Het motto moet voorkomen op 
alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan. Op geen van de  stukken 
van de inzending of de verpakking mag het handschrift van de ontwerper voorkomen, noch enig 
teken of lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst van het ontwerp zou kunnen worden 
afgeleid. 
 
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven:  
1. een naambrief, een gesloten enveloppe met op de buitenkant het motto en de vermelding 
'naambrief' en binnen in: 
a) naam en adres van de inzender (in geval van een gezamenlijk ontwerp moet duidelijk 
aangegeven worden wie van het team de hoofdverantwoordelijke is)  
b) een verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de ontwerper;  

2. een adresbrief, een gesloten enveloppe met op de buitenkant het motto en de vermelding 
'adresbrief' en binnen in een correspondentieadres, niet zijnde het adres van de inzender. De 
adresbrief dient ertoe om zo nodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat de 
anonimiteit wordt doorbroken.  

UITERSTE INLEVERDATUM 
De uiterste inleverdatum is donderdag 1 september 2016 voor 17 uur . Ontwerpen dienen op die 
dag digitaal en op papier ingediend te zijn: 
Op papier: adres ‘Rietveldpaviljoen De Zonnehof, Zonnehof 8, 3811 ND Amersfoort, Holland’, 
onder vermelding van Ontwerpwedstrijd Belgenmonument.   
Digitaal: via mevrouw Adinda van Wely - adinda.vanwely@fasade.nl, onder vermelding 
Ontwerpwedstrijd Belgenmonument.    
Maquettes kunnen afgeleverd worden op bovenvermeld adres op werkdagen tussen 9 en 17.  
 
VRAGEN 
Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend, tot 1 augustus 2016. Antwoord wordt 
verzameld verstrekt in een algemene mail aan alle deelnemers aan de ontwerpwedstrijd, in de 
week van 22 augustus 2016.  Richt uw vragen tot Adinda van Wely - adinda.vanwely@fasade.nl. 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Als beoordelingscriteria gelden: 

 Contextgevoeligheid – relatie (in massa, kleur- en materiaalgebruik) met het landschap 
en het rijksmonument 

 Ontwerp verstevigt de betekenis van herdenkingsplek voor ontheemden 

 Inventiviteit van het ontwerp 

 Optimaal geschikt als middel voor informatieverstrekking over de plek en de historie  

 Duurzaamheid in materiaalgebruik  

 Duurzaamheid in culturele betekenis 
 
 
 
 

mailto:adinda.vanwely@fasade.nl
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VAKJURY 
De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury.  De jury is onafhankelijk van de 
deelnemers en doet autonoom uitspraak.  
 
De vakjury bestaat uit de volgende leden:  
Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC, voorzitter 
Eric Luiten, landschapsarchitect, Rijksadviseur voor het landschap 
Rob van der Laarse, hoogleraar UvA op het gebied van herinneren en herdenken  
Anne Holtrop, architect  
Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 
Johanna van der Werff, directeur FASadE, secretaris 

Bij verhindering van één der leden van de jury wordt een reservelid opgeroepen met eenzelfde 
kwalificatie als het verhinderde lid.  

BEOORDELINGSPROCEDURE 
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt: 
a) toetsingsfase: 
Na het inleveren van de inzendingen op donderdag 1 september 2016 worden deze in week van 
5-9 september 2016 formeel getoetst door FASadE. 
De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals genoemd in dit 
wedstrijdprogramma en de bijbehorende bijlagen. Tevens worden de inzendingen getoetst aan 
de wedstrijdregels zoals genoemd in dit wedstrijdprogramma en wordt globaal getoetst op 
welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de elementen van het programma van eisen.  
. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in de beoordeling betrokken. 
De beslissing hierover wordt genomen door FASadE. De resultaten van de toetsing worden ter 
beschikking gesteld aan de jury.  

b) beoordelingsfase: 
In de week van maandag 26 september 2016 vindt de beoordeling door de vakjury plaats. De 
jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, de beoordelingscriteria 
en het programma van eisen.  

In de maanden november tot uiterlijk begin december 2016 wordt de juryuitspraak 
bekendgemaakt en worden de naambrieven geopend.  

JURYRAPPORT  
Zodra de winnaar bekend is gemaakt, wordt het rapport van de jury openbaar beschikbaar 
gesteld via www.fasade.nl. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de 
gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling en geeft aan in welke ronde 
de niet bekroonde ontwerpen zijn afgevallen.  Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie 
van de resultaten van de prijsvraag en aanbevelingen aan de uitschrijver. Ontwerpen en 
juryrapport zullen in een bijzondere uitgave worden gebundeld.  
 
PRIJZENGELD 
Het winnende ontwerp wordt gehonoreerd met 2500,- inclusief btw.  
 
VERVOLG EN REALISATIE 
Het is de intentie dat het winnende ontwerp wordt gerealiseerd. Dit geschiedt in nauw overleg 
met de gemeente  Amersfoort. Op basis van het winnende ontwerp, worden fondsen en 
financiers benaderd om tot realisatie  te komen. In deze realisatiefase is de algemene 
regelgeving van toepassing. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de winnaar betrokken wordt 
dan wel partij is bij de uitwerking van het ontwerp en de realisatie.  
 

http://www.fasade.nl/


TENTOONSTELLING 
Eind 2016 organiseert FASadE in Amersfoort een tentoonstelling van de ontwerpen dan wel een 
selectie daarvan. Details hierover worden nader bekend gemaakt.  
 
AUTEURSRECHTEN  
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 
OVERIGE 
Beschikbaarheid ontwerpen  
Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken betreffende de ontwerpen blijven tot het einde van 
het jaar 2016 ter beschikking van de opdrachtgever. 

Publiciteit rond ingediende ontwerpen 
Gedurende de termijn van beoordeling en publiciteit over de Ontwerpwedstrijd, heeft de 
opdrachtgever het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of te exposeren op de wijze 
zoals vermeld in dit wedstrijdprogramma, zonder daarvoor de ontwerper enige vergoeding 
schuldig te zijn. Voor afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze, is toestemming 
van de ontwerper vereist.  

Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de uitschrijver, niet toegestaan in de publiciteit te 
treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, 
voordat het besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt.  

Geschillen  
Voorkomende geschillen -ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden 
beschouwd- die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden mochten ontstaan naar aanleiding 
van de prijsvraag, worden bij arbitrage geregeld. 

Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma.  

 

 


