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Wie de geschiedenis door zijn oogharen bekijkt, kan 
deze zien als een opeenvolging van dramatische 
perioden enerzijds en perioden van relatieve rust 
anderzijds. Aangrijpende perioden worden herdacht 
en krijgen een plek toegedacht, waardoor men 
langzaamaan weer in het reine komt met het eigen 
verleden. Soms beperkt dit herdenken zich puur tot een 
plek in het collectieve dan wel individuele geheugen. 
Soms is er letterlijk sprake van een tastbare plek of 
een gebouw, een fysieke plek om de gebeurtenis 
te verwerken. Gebeurtenis en herinnering krijgen 
letterlijk vorm.
Het Belgenmonument is een duidelijk voorbeeld 
van hoe de weerslag van een herinnering aan een 
schokkende gebeurtenis vorm kan krijgen. Het is 
een in steen en park uitgedrukte  dankbetuiging voor 
hulpverlening en medemenselijkheid in een diep 
ingrijpende tijd.
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Inleiding

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 hun grens door 
de Duitse agressor verweerde het land zich echter en 
het resultaat was 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, zeker 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 
werd de opvang gedaan 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 eneen 
geschenk van de Belgische vluchtelingen aan ons 
land als symbool voor de Nederlandse gastvrijheid.

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.
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Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort 

In mei van het jaar 2016 was de release van de 
Ontwerpwedstrijd Belgenmonument. De aanleiding 
voor het uitschrijven van de Ontwerpwedstrijd 
is de viering van ‘100 jaar Belgenmonument-
herdenking vluchtelingen WOI’ in het jaar 2016. In 
dit jaar wordt hernieuwd aandacht besteed aan het 
Belgenmonument en is het monument gerestaureerd. 
In de nabije toekomst zal ook het omliggende park een 
restauratie en herschikking ondergaan.  Ondanks de 
restauratie en het herstel dreigt het monument echter 
weer aan de onbekendheid  te worden prijsgegeven. 
Met deze ontwerpwedstrijd vroeg FASadE, forum 
voor architectuur en stedenbouw in Amersfoort aan 
architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en 
kunstenaars om een ontwerp in te dienen om de plek, 
hernieuwd en op een eigentijdse manier, betekenis 
te geven als herdenkingsplek voor ontheemden. 
Reden voor de organisatie van de Ontwerpwedstrijd: 
veel mensen zijn op dit moment onbekend met de 
achtergronden, de betekenis en de herkomst van 
het monument. Hoe komt het daar, door wie is het 
gebouwd en hoe lang staat het er al? Hoe kunnen 
we meer eigentijdse en toekomstige betekenis 
geven aan deze plek, die  symbool staat voor de 
opvang van Belgische vluchtelingen en in de verdere 
toekomst mogelijk voor ontheemden in bredere zin? 
De ontwerpwedstrijd werd in directe samenspraak 
met de gemeente Amersfoort georganiseerd en 
voorbereid.

Historie Belgenmonument

Het bestaande Belgenmonument is het grootste 
nationale monument van Nederland en heeft een 
rijksmonumentale status. Het is gebouwd in de 

periode 1917-1919. Het monument is een geschenk 
van België, als dank voor de opvang van gevluchte 
militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1914 
kwamen circa 21.000 Belgische vluchtelingen naar 
Amersfoort - 16.000 militairen en 5000 burgers. Een 
enorm aantal, vergeleken met het aantal inwoners 
dat op 25.000 lag. 
Het ontwerp is van de Vlaamse, modernistische 
architect Huib Hoste (1881–1957). De waarde van  
het Belgenmonument is groot, universeel en van alle 
tijden. Het heeft grote sociaalhistorische waarde en er 
kunnen parallellen naar het heden worden getrokken. 

FASadE stelde ten behoeve van de jurering een 
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Vlaams-Nederlandse vakjury samen, met daarin 
een brede vertegenwoordiging van voor de opgave 
belangrijke disciplines. 

Samenstelling vakjury

Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC 
Handelsblad, voorzitter
Eric Luiten, landschapsarchitect en Rijksadviseur 
voor Landschap en Water (2012 – 2016)
Rob van der Laarse, hoogleraar Universiteit van 
Amsterdam 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, niet-stemhebbend

Ontwerpwedstrijd

Direct vanaf de release van de  Ontwerpwedstrijd 
Belgenmonument in mei 2016 ontving FASadE 
veel respons, zowel vanuit Nederland als vanuit 
Vlaanderen. De opgave inspireerde velen. FASadE 
ontving reacties van circa 300 belangstellenden en 
maar liefst 133 ontwerpers kwamen tot een inzending. 
Vrijdag 9 september 2016 was de deadline voor het 
inleveren van ontwerpen’. Het is goed zichtbaar dat 
er door de ontwerpers veel energie in de ontwerpen 
is gestoken. Het is indrukwekkend te zien dat zovelen 
zich aangesproken hebben gevoeld door de opgave. 
Er is door velen met zeer veel toewijding, energie, 
inspiratie in bureaus, ateliers en op andere plekken 
gewerkt aan een ontwerp. 

Op maandag 26 september was de vakjury van de 
Ontwerpwedstrijd Belgenmonument in Amersfoort 
aanwezig voor een eerste toets van de ingediende 
inzendingen

Opgave

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

Als beoordelingscriteria golden daarbij:
• 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
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Vakjuryrapport

De jury wil voorop stellen dat de opgave die FASadE in 
het kader van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument 
Amersfoort naar buiten brengt in de uitvraag 
interessant, relevant en actueel is. Het is ook een 
zeer uitdagende en geen gemakkelijke opgave. Want 
hoe geef je betekenis aan een bestaand monument 
dat die betekenis niet of nauwelijks meer uitdraagt? 

Parallel naar de actualiteit - betekenisgeving

Het doen (her)leven van het gedachtegoed en het 
belang van de opvang van vluchtelingen – in het 
geval van het Belgenmonument zijn dat militairen en 
hun families – is van universele waarde. Telkens weer 
blijken vluchtelingen, ontheemden over de wereld te 
dwalen, op zoek naar een veilige plek. Vluchtelingen 
zijn, helaas, een steeds weer terugkerend fenomeen. 
Het hoog houden van een waarde als gastvrijheid voor 
ontheemden is vanuit die optiek belangrijk en blijft 
ook in de toekomst van belang. De huidige tijd kent 
wederom grote aantallen ontheemden. Het bepaalt in 
sterke mate het nieuws en de gemoederen lopen in 
dat verband regelmatig hoog op. Wereldwijd is er in 
de huidige tijd sprake van grote vluchtelingenstromen, 
ook richting Nederland. In onze samenlevingen 
klinken – naast veel hartverwarmende geluiden – 
ook zeer extreme signalen. Om die reden is het 
goed om de geschiedenis scherp in onze herinnering 
te houden; het belang om lessen te leren uit het 
verleden is groot. 

De jury heeft lang doorgefilosofeerd over de inhoud 
en breedte van het begrip betekenisgeving. Heeft dat 
te maken met de functie, het programma of de plek 
waar het genomineerde project in de stad aanwezig is, 
of  gaat het over de bredere vraag hoe genomineerde 
projecten een rol spelen in het levend(ig) maken 
en houden van historisch gedachtegoed, dat zijn 

expliciete parallellen heeft naar de actualiteit; 
over filosofie en kritiek; over leven en werken en 
meer, maar ook over de esthetische en ruimtelijke 
kwaliteiten, omdat een toevoeging ook kan bijdragen 
aan de (historische) beleving van de stad als geheel.  
De jury ziet ook volop mogelijkheden voor het 
Belgenmonument om te dienen als plek die 
symbool staat voor de opvang van vluchtelingen 
en ontheemden in bredere zin. Het is Nederlands 
grootste monument, groter dan het monument op 
de dam, het kan dienen als ‘memorial’  en heeft als 
gezegd de status van Rijksmonument. Het is hoog 
gelegen op de Amersfoortse berg, waarbij opgemerkt 
kan worden dat Amersfoort het kadastrale middelpunt 
van Nederland is.
Tegelijkertijd moet geconstateerd worden, aldus 
de jury, dat het bestaande Belgenmonument in 
een verweesde staat verkeert en geen relatie meer 
aangaat met de omgeving. Het monument is in zijn 
uitingsvorm beperkt. Op oude foto’s is te zien dat 
gezelschappen per bus naar het monument kwamen 
en daar in het toen aanwezige paviljoen wat konden 
drinken. Inmiddels is de herdenkingswaarde van het 
monument, mede in verband met het verglijden van 
de tijd, sterk teruggelopen. Dat heeft niet alleen te 
maken met dat tijdverloop, maar ook met het nogal 
formalistische gebouw, dat beperkt is in zijn manier 
van informatieoverdracht en met het ontbreken van 
goede zichtbaarheid van het monument. Want, gaf 
het monument, prominent gelegen op de Berg van 
Amersfoort, indertijd zicht op de wijde omgeving, 
inmiddels benemen hoge bomen het zicht. Ook het 
uitzicht naar het monument is niet meer zo vrij als 
voorheen. 

Juist vanwege de potentiële impact van het 
Belgenmonument valt het te betreuren dat de 
betekenis ervan maar in beperkte mate afleesbaar is. 
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Zowel achtergrond als herkomst van het monument 
zijn goeddeels naar de achtergrond verdwenen.
De jury constateert dat het Belgenmonument een 
ambivalente oriëntatie heeft – voor bezoekers is het 
niet meteen duidelijk wat de voor- of achterkant is 
en daarmee heeft het monument een tweeslachtig 
karakter. Dit weerspiegelt zich ook in het omliggende 
parkgebied naar ontwerp van Van der Swaelmen en 
de padenstructuur, onder meer van het S-vormige 
mijmerpad. 

De jury constateert tevens dat de omgeving van 
het Belgenmonument door het verloop van tijd 
sterk van karakter is veranderd. Niet alleen is er 
een aanzienlijke verkeersstructuur – de Stichtse 
rotonde – toegevoegd; er zijn kloostercomplexen 
en scholen in de buurt gevestigd en er is vrij recent 
een villawijk in de nabijheid gerealiseerd.  Ook is het 
aanvankelijk vrije zicht op en vanaf het bestaande 
Belgenmonument verdwenen, als gevolg van hoog 
opgeschoten bomen. In de nabije toekomst zal de 
Westtangent ingrijpen in het gebied. 

De jury merkt op dat het grootschalig kappen van 
bomen, waarmee het vrije zicht op het monument 
wordt hersteld, niet goed past in de huidige tijdgeest. 
Tegelijkertijd is de jury van mening dat er sprake 
moet zijn van een afweging van belangen hierin. 
Het (beperkt) kappen van bomen als noodzakelijk 
middel om zichtbaarheid te vergroten, kan ook in dit 
geval toch te heroverwegen zijn. De geschiedenis 
toont immers altijd weer een veranderd stedelijk en 
landschapsbeeld. Het fixeren of bevriezen van een 
tijdbeeld hoeft niet de beste keuze te zijn en getuigt ook 
niet van besef van het proces van maatschappelijke 
en ruimtelijke verandering. De geschiedenis toont 
zich als een aaneenschakeling van verandering, in 
sociaal, maatschappelijk, landschappelijk en ook 

stedelijk opzicht, niet altijd ten kwade, vaak ook ten 
goede. 

Het puur herstellen van vrij uitzicht op het bestaande 
Belgenmonument als methode tot betekenisgeving 
is echter te beperkt, omdat het bestaande 
Belgenmonument een hermetisch en formeel karakter 
heeft en geen duidelijke boodschap uitdraagt. Hoe 
kan het verhaal van ontheemden, vluchtelingen op 
deze plek op een goede manier verteld worden? 

Overwegingen aangaande de genomineerden

Het was niet eenvoudig om uit het grote aantal 
inzendingen met zo’n grote diversiteit tot een 
winnaar te komen. De jury is onder de indruk van 
de breedte van invalshoeken die het spectrum 
van de inzendingen kleurt en van de kwaliteit van 
grote aantallen inzendingen. Uiteindelijk is de jury 
gekomen tot zeven genomineerden, die ieder op 
hun eigen bijzondere manier met de opgave om zijn 
gegaan, hetzij sculpturaal, hetzij landschappelijk, 
hetzij door het toevoegen van een kleiner of 
groter volume op de plek, dat meer of minder 
ondersteunend is; meer of minder plastisch; wel of 
niet refererend aan het bestaande Belgenmonument, 
hetzij als contrasterende entiteit hetzij met eenzelfde 
iconografie of narratief. De jury constateert dat er, 
waar het gaat om de genomineerden, er sprake is 
van zeven geslaagde ideeën. Alle zeven projecten 
hebben, ieder op hun eigen manier, een hoge 
standaard, bevatten originele dan wel kwalitatief 
hoogwaardige elementen als het gaat om de 
esthetiek, uitvoering, in materiaalgebruik, detaillering, 
als concept of qua impact. Stuk voor stuk kunnen de 
genomineerden daarmee waardevolle toevoegingen 
zijn voor de plek. Uit de zeven genomineerden heeft 
de jury uiteindelijk het winnende ontwerp gekozen. 
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De jury constateert dat het voor ontwerpers een 
moeilijke opgave bleek om op alle punten een duidelijk 
geformuleerd standpunt in te nemen, waarbij of de 
architectuur, of de geschiedenis en de herinnering, of 
de mogelijkheden als tentoonstellingsfaciliteit, of het 
landschap leidend was. In slechts weinig gevallen 
werd een standpunt op het geheel ingenomen, 

Ondanks aanvankelijk uiteenlopende persoonlijke 
standpunten van de individuele juryleden over de 
wijze van wegen van de eerder vermelde criteria, 
kwam  de jury unaniem tot de keuze van het winnende 
ontwerp.
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Het ontwerp ‘Museum voor gastvrijheid’ voegt een 
nieuw volume toe aan de plek. Dit volume, een 
paviljoen, beschikt over drie wanden, waarlangs 
een route te lopen is die geschikt is voor het 
geven van informatie over plek en achtergronden. 
De informatievoorziening kan plaatsvinden via 
presentaties op de wanden, in beeld, kaartmateriaal 
en tekst te verdelen over vluchtelingen die in de 
Eerste Wereldoorlog naar Amersfoort kwamen; 
100 jaar vluchtelingen in Nederland en een 
maquette van Kamp Zeist. De materialisatie van de 
tentoonstellingswanden zou dezelfde kunnen zijn als 
van de beeldhouwwerken van het Belgenmonument 
zelf. De architectonische dynamiek die aan het 
huidige Belgenmonument ontbreekt, wordt met het 
Museum voor Gastvrijheid toegevoegd. Helder is dat 
het een eigentijdse vorm betreft, gezien de plasticiteit 
die het uitstraalt en de dynamische vlakverdeling 
ervan. Vorm en materialisatie refereren aan en zijn te 
beschouwen als een eigentijdse herinterpretatie van 
de Amsterdamse school. Het nieuw toe te voegen 
paviljoen is herkenbaar als een nieuw onderdeel. 
Toch is er een duidelijk verband met de bestaande 
onderdelen van het Belgenmonument. Zowel de 
bakstenen, als de kalkzandstenen wanden zijn ook 
onderdeel van het bestaande Belgenmonument. 
Door het nieuwe paviljoen in de buurt maar enigszins 
‘afzijdig’ te plaatsen van het bestaande, wordt 

respect getoond naar het bestaande en tegelijkertijd 
een interessant spanningsveld opgeroepen. 

De jury heeft grote waardering voor de 
sculpturale vormentaal van het ontwerp van 
Matthijs la Roi. Hoewel het van een onmiskenbaar 
eigentijdse opvatting getuigt, heeft het ontwerp, 
niet alleen door zijn materialisatie, maar ook 
door de driehoeksordening die het aangaat 
met het bestaande Belgenmonument, daarmee 
wel degelijk sterke referenties. Het nieuw toe te 
voegen volume gaat overduidelijk een dialoog 
aan met het bestaande monument en geeft het 
bestaande, zowel muur als hoofdgebouw, nieuwe 
impulsen, terwijl het bestaande, historische 
monument volledig in zijn waarde blijft. Ook 
aan het doel om informatie over te dragen 
aan bezoekers, voldoet het ontwerp op een 
originele en aansprekende manier. Het ontwerp 
voegt kwaliteit toe aan het bestaande, sterk 
hermetische monument en geeft dit hernieuwd 
betekenis. Zo wordt met een duidelijk sprekend 
gebaar en toch op een terughoudende, ingetogen 
en bescheiden manier, nieuwe belevingswaarde 
aan de omgeving toegevoegd. Naar de mening 
van de jury voldoet het ontwerp volledig aan de 
opgave die FASadE in de uitvraag heeft gesteld. 

Winnaar
Museum voor gastvrijheid - Matthijs la Roi - architecture
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Ontwerpers van MXIX IXVI kiezen voor een 
spookstad, uitgevoerd als een doolhof. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van een symbolische  
fragmentering van de gebouwde onderdelen van het 
bestaande Belgenmonument. In het oorspronkelijke 
monument worden bezoekers geconfronteerd met 
een muur. Ontwerpers willen het idee van de muur 
voortzetten. Muren die refereren aan echte ruïnes, 
die veroorzaakt zijn door oorlog en die op de site 
gebouwd worden in beton, een neutraal materiaal 
dat zal gaan verweren. Het idee is om gebouwen te 
plaatsen op een raster, om een labyrint te creëren.
De fragmenten zijn in het ontwerp in het landschap 
tussen Muur en Daam Fockemalaan geplaatst en 
symboliseren de rudimenten van een vernietigde 
stad, waarmee de ziel van de verloren stad wordt 
gesymboliseerd en gewaarschuwd wordt voor 
de gevolgen van oorlog. Uitgangspunt daarbij 

is een stedelijk grid, volgens welk principe ook 
vluchtelingenkampen en legerkampen zijn 
geordend. Het raster als systeem van organisatie. 
Zo ontstaat een doolhof van ruïnes, met het 
bestaande Belgenmonument als oriëntatie punt. 

De jury waardeert het zeer tot de verbeelding 
sprekende, naratieve ontwerp, dat origineel is en 
zeer onderscheidend van andere ontwerpen. Wel 
zijn er twijfels of een zeer symbolische boodschap 
op deze plek de meest passende is. Ook schiet het 
ontwerp waar het de informatievoorziening betreft 
tekort, aangezien het blijft bij conceptuele, zeer 
goed uitgedachte symboliek met betrekking tot de 
‘universele’ onderwerpen ‘thuis’ en ontheemding.

MXVIX IXVI - Gosia Olchowska i.s.m. York Bing Oh

Genomineerden
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Het ontwerp Gapende muur bestaat uit twee naast 
elkaar geplaatste, verzinkt stalen platen, die vanwege 
de vloeiende kromming, een open ruimte vormen, 
waar bezoekers tussendoor kunnen lopen. Twee 
muren in volledig gelast verzinkt staal als gasten in 
het bos om landschap, monument  en verhalen van 
vluchtelingen te documenteren. Alle informatie wordt 
weergegeven in duidelijke bewoordingen, met foto’s, 
als een gigantische krantenpagina. De informatie 
staat vermeld op de dunne staalplaten, die is bedekt 
met een beschermlaag tegen graffiti. De  toevoeging 
is door de ontwerpers bedacht op de kruising van een 
speling in het bos, waarbij een lang volume kan worden 
geperst zonder verstoring, langs de natuurlijke weg 
die bezoekers volgen bij het betreden van het terrein 
na het passeren van het monument. De constructie 
zelf bestaat uit twee portalen waarop een staalgordijn 
wordt gespannen. Het object is omvangrijk. Het 
ontwerp is terughoudend van karakter, een bewuste 
keuze van de ontwerpers, teneinde de impact op het 
bestaande Belgenmonument niet te groot te maken. 

De jury heeft grote waardering voor het ontwerp 
en de intrigerende, poëtische vorm van het 
toegevoegde element. De combinatie van 
lichtval, sculpturale vorm, waar een zekere 
beklemming vanuit gaat en die door z’n tekst 
en vorm een extra gevoelsbetekenis heeft, 
maakt het voorstel aantrekkelijk. Wel zijn er 
twijfels over de functionaliteit en de (onder)
houdbaarheid. De jury vraagt zich af of de 
geschreven informatie op deze hoogte en in 
golvende lijnen de bezoekers zal bereiken. 

Gapende muur - Marie Prunault
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Ontwerpers van Octagon leggen de focus op de acht-
kantige plein bij het hoofdgebouw, dat op dit moment 
weinig karakter heeft en geen waarde toevoegt aan 
het Belgenmonument. Het concept van de ontwer-
pers maakt gebruik van de zeer geringe hoogtever-
schillen (5 à 10 cm) in de bestrating, die de bezoeker 
naar de mening van de ontwerpers subtiel bewust 
maken van een nieuwe narratieve laag. De vorm van 
deze ‘breuklijnen’ is gebaseerd op de kustlijnen van 
vier actuele vluchtelingenroutes: de Oostelijke Medi-
terrane route, de Middellandse Zeeroute, de Centraal 
Amerikaanse route en de Zuidoost-Aziëroute. Aan de 
hand van ingelegde tekstfragmenten en afbeeldingen 
wordt het verhaal verteld van de geschiedenis van 
het monument, de Belgische vluchtelingen, en an-
dere ontheemden. Centraal op het plein ligt een situ-
atietekening met uitleg over de verschillende onder-
delen van het monument zodat de bezoeker zich kan 
oriënteren en eventueel een route kan uitstippelen. 

De jury vindt de benadering van de ontwerpers 
van Octagon origineel. Een plein van weinig 
betekenis wordt op een actieve manier onder-
deel gemaakt van het bestaande monument. Toch 
heeft de jury kanttekeningen bij de uitwerking, die 

Octagon - Maarten Overdijk i.s.m. 
Steven van der Goes architecten

robuust is en moet dienen ter informatievoorzien-
ing, maar die nauwelijks tot geen relatie aangaat 
met het bestaande Belgenmonument, behalve die 
van het verhaal dat op deze plek verteld wordt, 
volgens de toegevoegde narratieve laag. De jury 
heeft ook twijfels of het nieuw gecreëerde plein in 
de toekomst zal werken als zit- en ontmoetings-
ruimte volgens het idee van de ontwerpers en 
of de gehanteerde informatievoorziening niet te 
statisch is en daardoor te weinig tijdsbestendig. 
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De ontwerpers van Accolade voegen een paviljoen 
toen, aan de zijde van het achthoekige plein en creëren 
een bastion, wat in gezamenlijkheid twee ‘accolades’ 
te weeg brengt. Ze spreken uit dat het historische 
Belgenmonument om een respectvolle benadering 
vraagt, uitgezonderd het rechthoekige plein, dat van 
minder grote waarde is. Om Belgenmonument en 
toevoeging een meer logisch geheel te laten zijn, 
plaatsen ze, oostelijk van het hoofdgebouw, een open 
driehoekig paviljoen, bestaande uit een betonnen 
wand met plat dak en kleine bergruimte. In vormgeving 
en materialisatie ontstaat zo een contrast ten opzichte 
van het bestaande Belgenmonument. De plek biedt 
ruimte voor herdenking en contemplatie. Daarnaast is 
er ruimte voor kleinschalige culturele festiviteiten. Het 
rechthoekige plein tussen paviljoen en hoofdgebouw 
wordt verdiept aangelegd, waarmee de situatie in het 
verleden hersteld wordt: het hoofdgebouw komt weer 
op zijn voetstuk te staan. Plein en paviljoen vormen 
een vanzelfsprekend einde van het Mijmerpad. 
Aan de westelijke zijde ligt een bastion, ‘accolade’, 
die wandelaars van het Mijmerpad passeren. Dit 
bastion dient als uitzichtpunt en begrenzing van het 
gehele monument. Paviljoen en bastion vormen 
zo een inkadering van het herdenkingsgebied. 
Net zoals bij het huidige Belgenmonument is 
de beplanting een belangrijk onderdeel van 
het ontwerp en de bijbehorende symboliek. 

De jury waardeert de benaderingswijze van 
ontwerpers, de zorgvuldigheid van het ontwerp 
en de ideeënvorming rond het concept van 
bastionvorming, maar vindt het voorgestelde 
idee uiteindelijk te sterk ingrijpen. Eveneens 
mist de jury een referentie naar het bestaande 
Belgenmonument, waardoor de toevoeging 
een enigszins afstandelijke karakter krijgt.  

Accolade - Ad Roef Architect Tilburg  en 
Annerie van Daatselaar Landschapsarchitect Oosterbeek
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Het ontwerp Open Huis heeft de aanblik van 
een archetypisch huis, met schoorsteen, 
heeft een eenvoudige, plezierige uitstraling 
en symboliseert als zodanig de gastvrijheid 
van Nederland in de Eerste Wereldoorlog. 

De jury is zeer te spreken over de gedachte om, 
door de plaatsing van een object aan de zijde 
van de Utrechtseweg en Stichtse rotonde, het 
monument te voorzien in een ‘eyecatcher’, een 
adres als het ware. Dat is een concept dat vanuit 
het gebrek aan zichtbaarheid en de onbekendheid 
van het bestaande Belgenmonument zeer welkom 
is. Tegelijkertijd is de jury van mening dat het 
prototype huisje onvoldoende de lading dekt van 
het vluchtelingenverhaal.  Voor de noodzakelijke 
informatievoorziening is het huisje te beperkt. Het 
ontwerp zal vooral werken om de attentiewaarde - 
zichtbaarheid van het monument – te verhogen en 
symboolwerking - voor het vluchtelingenverhaal, 
maar blijft daarin te beperkt. Het is daarmee 
een sympathiek, visueel aantrekkelijk ontwerp, 
maar schiet uiteindelijk tekort, specifiek 
waar het de informatievoorziening betreft. 

Open huis - Lab-s, Sjoerd Schaapveld
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CXIX LVI - West 8
CXIX LVI gebruikt het landschap als instrument, om 
de latente organisatie van de site, en de duidelijke 
schoonheid van het monument op een hoger niveau 
te tillen. Ontwerpers verwijzen naar Canneel Claes, 
Belgisch landschapsarchitect en vriend van Huib 
Hoste. In het ontwerp worden, drie meter hoge hagen 
en geometrische vakken van struikhei toegevoegd, 
complementerend aan Hoste’s monumentale bak-
steenarchitectuur en allegorische fresco’s. Dit om de 
tot hiertoe onwaardige toegang op te waarderen; er 
nieuwe grandeur aan te geven; schuilmogelijkheid te 
bieden; aan educatieve en gemeenschapsprogram-
ma’s plaats te bieden en gebruik te maken van de ge-
hele site. Zo wordt de bestaande toegangssequens 
omgekeerd, en wordt een meticuleus gechoreogra-
feerde opeenvolging geïntroduceerd.

De jury waardeert de achterliggende gedachte 
van de ontwerpers en de uitvoering in beginsel 
zeer, in het bijzonder omdat daarmee de ook reeds 
door de jury geconstateerde verwarrende oriën-
tatie van het Belgenmonument opnieuw wordt 
geordend en de passant vanaf de Daam Fockema-
laan wordt geattendeerd op de aanwezigheid van 
het monument. Minder tevreden is de jury met de 
wijze waarop de informatievoorziening is geor-
ganiseerd in een paviljoen. Dit heeft een sobere 
structuur, complementair en ondergeschikt aan 
het historische monument. Volgens de ontwerper 
verwijst vormentaal en materiaalgebruik ontwerp 
naar de architectuur van Huib Hoste uit het in-
terbellum en biedt het daar een evenwicht mee. 
Deze opvatting deelt de jury niet. De voorgestelde 
architectuur van het paviljoen gaat geen enkele 
relatie aan met die van het bestaande Belgen-
monument en geeft de indruk van Fremdkörper. 
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Briefing op locatie

Prijsuitreiking door de burgemeester
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OVERIGE INZENDINGEN
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Motto: Anders  Vergeten  we  
Voor  altijd  hoe Vreemden  
Vrienden  Kunnen  worden.
Naam: Chris Collaris, Agnieszka 
Popielak, Giorgio Carella

Toelichting: Het ontwerp confronteert 
bezoekers met een aantal ruimtelijke 
gewaarwordingen op het ‘bezinningspad’. 
Ervaringen die niet alleen sterk gerelateerd 
zijn aan het verblijf in oorlogsgebied, maar 
ook ondervindingen die sterk verbonden 
zijn aan de fysieke en emotionele weg van 
vluchtelingen op zoek naar een nieuwe 
toekomst. Het paviljoen met tuindak voegt 
een nieuw hoofdstuk toe aan de herdenking 
van ontheemden. Op diverse plekken is het 
paviljoen door daglicht doorsneden. 

Motto: 100 rozen 
Naam: Gilles van der Heijden 
en Stijn Tijhuis

Toelichting: Honderd Rozen, geschonken 
door Amersfoorters, vormen als een rode 
loper een imposante entree naar het 
Belgenmonument. Bij deze plek, honderd 
jaar geleden geschonken uit dankbaarheid 
voor de Amersfoortse gastvrijheid door 
de Belgische vluchtelingen, benadrukken 
minstens honderd donaties omdat 
Amersfoort nog steeds zo gastvrij is 
voor de huidige vluchteling. 
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Motto: Ballingschap
Naam: Ir. Marcel de Wilde, Berg en Dal

Toelichting: Door de toepassing van 
afzonderlijke schillen met een eigen 
betekenis ontstaat er een beeldverhaal  
over oorlog en ballingschap, met 
als theoretisch kader de Christelijke 
erfenis van Belgie binnen Europa, die 
staat voor de zorg en opvang vanuit 
de traditie en heersende waarden. De 
binnenschil verbindt de oorlog toen en 
nu en staat voor vernietiging. Glazen 
panelen staan voor herinneringen aan het 
thuisland met afbeeldingen van bomen, 
bloemen, vruchten en vogels. 

Motto: Architectura et ars topiaria
Naam: JOS VANDENBREEDEN, jos 
vandenbreeden erfgoedarchitecten 
bvba, LUC DELEU, Architect T.O.P. 
office, Studiebureau Ann Voets, 
Tuin- en landschapsarchitect

Toelichting: Dit ontwerp voorziet 
in een revitalisering van de gehele 
site: conceptueel her-denken van 
het oorspronkelijk architecturaal-
landschappelijk concept van Huib 
Hoste, samen met het in 2017 te 
realiseren ‘plantaardig tapijt gedacht in 
hoogreliëf, in overeenstemming met de 

rythmes van het gedenkteeken’ van Louis Van der Swaelmen. Het Belgenmonument wordt een uniek 
landschappelijk baken met scenografische wandeling: Architectuur en Ars topiaria zijn één. 
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Motto: Brug van ons
Naam: Gert Jacob de Graaf, architect

Toelichting: Dit ontwerp legt uitkijktorens 
met een verbindend brugdeel op dertig 
meter hoogte over het bestaande 
monument. De richting van het nieuwe 
bouwwerk volgt de richting van de 
zeventiende-eeuwse verkaveling van de 
twaalf kilometer lange ´Wegh der Weegen .́ 
Hiermee wordt het uitzicht op de omgeving, 
Utrechtse Heuvelrug, het Belgenmonument 
en richting het IJsselmeer hersteld.

Motto: BELLUM
Naam: John Bieze, JB Architectuur en 
Pim van Dijk, Pim van Dijk Designs

Toelichting: Bellum betekent ’oorlog’ 
in het Latijn, maar is tevens een 
samenvoeging van: BEL wat staat voor 
het Belgiëmonument en LUM(en) wat een 
eenheid van licht is. Dit ontwerp beoogt 
het belichten van de achterliggende 
thema’s door het inzetten van een 
nieuwe belevingsroute langs bestaande 
en nieuwe bouwkundige objecten. 
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Motto: dz6Aku
Naam: Jason Slabbynck

Toelichting: Bevreemdende objecten, 
fysieke obstakels en muren die op het 
midden van een pad zijn gebouwd, nodigen 
bezoekers uit naar het Belgenmonument 
en geven het nieuwe zichtbaarheid. 
De betonnen tableaus informeren 
de wandelaars en bieden hen een 
interessante grenservaring. 

Motto: Crossing border 
Naam: Jan Bart Bouwhuis

Toelichting: De grote portalen 
wekken interesse. Lopend langs vier 
betonnen schijven ontwaart men het 
Belgenmonument. Gebeeldhouwd 
hierin staan de ontstaansgeschiedenis 
en totstandkoming van het monument. 
Hoog boven de bezoekers dragen 
ze grote gestraalde glaspanelen, die 
ruimte bieden voor wisselende kunst die 
reageert op het hier en nu. 
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Motto: Herdenkingsmuur 2.0 
Naam: Bureau Ontwerpdivisie, 
Wouter van Riet Paap

Toelichting: De muur dient als symbool 
voor onderdrukking, ongelijkheid, oorlog 
en angst: opgetrokken om mensen 
buiten te sluiten. Hierdoor heeft de 
muur een haast tastbare spanning. 
Die spanning is hier met beeld en tekst 
gebruikt om de betekenis  van deze plek 
te versterken. Een muur die tot denken 
aanzet, een symbool van hoop. 

Motto: Far from home 
Naam: Rick Abelen

Toelichting: Honderd jaar Belgenmonument. 
Herdenking  vluchtelingen Eerste 
Wereldoorlog. Tien objecten toegevoegd 
aan het ensemble. Het Belgenmonument 
is bekend én vindbaar. Herinneren is 
beleven: de belevingsroute. 



29

Motto: HOSPIS
Naam: Philip Mannaerts

Toelichting: Het Belgenmonument 
gaat over vluchtelingen maar ook 
over de Nederlandse gastvrijheid en 
de Belgische dankbaarheid daarvoor. 
Hospis confronteert bezoekers met 
ervaringen van vluchtelingen in hun reis 
van thuisland tot land van opvang en 
zet hen aan het denken.  

Motto: Het hof van 
ontheemde planten 
Naam: Lex Hildenbrant

Toelichting: Het hof van ontheemde 
planten herbergt planten afkomstig uit de 
landen van Nederlandse Immigranten. 
Nederland heeft een rijke historie van 
immigratie: door oorlog, vervolging, 
economie, politiek, beroepsmatig sentiment 
of familiehereniging. Allen verlieten 
huis en haard op zoek naar een betere 
wereld. Het hof van ontheemde planten 
biedt ontheemde planten een thuis. 
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VLUCHTELINGEN MONUMENT AMERSFOORT

VLUCHTELINGEN MONUMENT AMERSFOORT

VLUCHTELINGEN MONUMENT AMERSFOORT

VLUCHTELINGEN MONUMENT AMERSFOORT

VLUCHTELINGEN MONUMENT AMERSFOORT

Inlevendelĳven 
Vluchtelingen monument Amersfoort

Motto: Inlevendelijven 
Naam: Brim Vermeulen, Arjen 
Witteveen, Paul Van den Hof

Toelichting: Het ontwerp, geïnspireerd 
door de massaliteit van volksverhuizingen 
als gevolg van oorlogen  wereldwijd, 
visualiseert  vluchtelingenstromen als ranke 
stalen bogen, abstracte silhouetten. De 
bogen vertellen eigen verhalen en laten 
de bezoekers zich letterlijk en figuurlijk in 
vluchtelingen verplaatsen.  

Motto: IIENXVIKO
Naam: Elien Neyens & Artyom Kravtchenko

Toelichting: 

...telkens opnieuw 
opzoek naar nieuwe oorden

betere omstandigheden
vol moed

een lichte wolk
grenzen en vlakten overschreden

zonder belemmeringen 
een vrije vlucht 

naar een nieuw land...
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BIJEENKOMST

ETEN & BIJPRATEN

MARKT

TENTOONSTELLING

LEZING & DISCUSSIE

FEEST

CONCERT

Motto: Lavendel
Naam:  MONOLAB Architects

Toelichting: Lavendel is een open paviljoen 
tussen hoofdgebouw en herdenkingsmuur 
dat vluchtelingen en geïnteresseerden 
bijeen brengt voor herdenkingen en 
activiteiten. Dakbedekking  van  lavendel 
heeft een rustgevende werking. De 
spiegelende onderzijde van het dak 
reflecteert de activiteiten die eronder 
plaatsvinden. De architectuur probeert op 
deze manier te verdwijnen. 

Motto: Klaproos
Naam: Julia Aleksandrova, Max 
Boekholt, Peter van der Toorn Vrijthoff

Toelichting: Een aanvullend monument 
‘Muren’ dat de actualiteit van vluchtelingen 
benadrukt. Een plek van samenkomst 
voor muziek, dans en tentoonstellingen 
met aandacht voor vluchtelingen in de 
ruimste zin. Op het terrein oplaadpunten 
voor de iPhone. Informatie over de 
plek maar ook de actualiteit.
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Motto: LVLXXII bis
Naam: Rik Delporte

Toelichting: Onder de shelter schuilen 
twee polyvalente volumes met een atrium. 
De helling regelt  licht en donker. De 
wandelpaden worden niet verstoord. Geen 
trappen maar hellende vlakken, in lijn met 
het landschap, zorgen voor een universele 
‘acces’. De promenade boven het atrium 
is begroeid met heide en symboliseert de 
‘oversteek’.

Motto: Letters First World 
War Remember Belgium 
Naam: Jan van Gils, Armando 
Pais do Amaral

Toelichting: Door een nieuwe verhaallaag 
toe te voegen, wordt het Belgenmonument 
ontwikkeld tot Belgenpark. 
PATH OF REMEMBRANCE: De 
wandelroute vertelt als een boek 
met hoofdstukken het verhaal van 
de Belgische vluchtelingen. 
REMEMBRANCE INSTALLATIONS: 
De installaties vertellen het verhaal 
van de brieven. Silhouetten in staal 
verbeelden deze brieven. 
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Motto: Mea Vota 
Naam: Hans Kalkhoven Architect AvB

Toelichting: Dit ontwerp richt zich op drie 
plekken nabij het monument: de Zichtas 
of Helling, de Binnentuin en het Plein en 
wist de ingrepen uit het verleden niet. 
Nieuwe elementen zijn geplaatst in de 
directe omgeving van het monument, 
waarborgen de kwaliteiten en versterken 
de onderlinge samenhang. Vanuit de 
oorspronkelijk ‘vroolijke gedachte’ wordt 
de plek aantrekkelijk  voor jong en oud.

Motto: MAAKPLAATS
Naam: KRAFT Architecten

Toelichting: MaakPlaats is een infocentrum; 
debatlocatie; artist-in-residencewoning 
op een zichtbare locatie aan de rand 
van het plangebied. Telkens wisselende 
bewoners ondervragen steeds opnieuw 
het thema ontheemding en  verwerken 
deze tot een ingreep op de locatie. 
Ruimtelijke en thematische context 
verversen zich en transformeren het 
bos tot een waardevolle bestemming.
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Motto: MMXVIII 
Naam: Tom Cortoos Architecten

Toelichting: Naast het bestaande 
Belgenmonument wordt een nieuw 
ruimtelijk object geplaatst waarmee de 
plek hernieuwd, en op een eigentijdse 
manier, betekenis krijgt als herdenkingsplek 
voor ontheemden. Het nieuwe paviljoen 
is deels de tegenpool van het oude 
Belgenmonument, terwijl het er deels 
ook grote gelijkenissen mee vertoont. 
Zo is het een plek van herkenning 
en een plek van vernieuwing.

Motto: Memoriam pro luxatis.
Naam: Antoinette C.H. 
Beeldend kunstenaar.

Toelichting: Een ‘Gesamtkustwerk’ 
bestaande uit twaalf delen 
vertegenwoordigt de ontmoeting 
en het vinden van een plek. Een 
plek van thuiskomen en delen. Een 
lange tafel met aan beide zijden drie 
tweepersoons bankjes geplaatst in het 
midden tussen de herdenkingsmuur 
en het hoofdgebouw. In het landschap 
bevinden zich drie grote zuilen die de 
vluchtelingenstroom vertegenwoordigen.
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Motto: Ontgrenzend 
Naam: Veluws Ontwerpburo

Toelichting: De folly staat midden in 
het monument, als onderdeel van de 
historie en het heden en maakt zo 
voelbaar dat vluchtelingen van alle tijden 
zijn. Vluchtelingen zoeken veiligheid 
en geborgenheid, lopen tegen grenzen 
en muren aan. De overhellende muren 
van de folly geven een gevoel van 
geborgenheid. Bij benadering voelt de folly 
als muur, in de folly vervagen de muren 
en opent het zicht op het monument.

Motto: Onderdak en verdieping 
Naam: Cees Bakker, Ontwerpbureau 
Ruimtewerking

Toelichting: Een plan in twee 
onderdelen, aan het Mijmerpad, bij het 
voorplein. Onderdak is een paviljoen 
met transparante wanden en een 
beschuttend dak. Verdieping is een 
ondergronds plein dat verwijst naar de 
loopgraven uit de eerste Wereldoorlog. 
Fotopanelen vertellen het verhaal 
van vluchtelingen vroeger en nu. 



36

Motto: Quo vadis 
Naam: BOS en MODDERKOLK Architecten

Toelichting: Het ontwerp bevrijdt het 
monument uit zijn isolement met een 
expressief vormgegeven wandelroute 
met een openluchttheater, zodat de 
plek  weer uitnodigt om te bezoeken en 
te herdenken, door gebruik te maken 
van de karakteristiek van de situatie; 
een herdenkingsplek op een berg.

Motto: Op hoop van vrede 
Naam: René Klarenaar

Toelichting: Op hoop van vrijheid 
is de grootste motivatie voor 
iemand om zijn woongebied te 
ontvluchten. Het object verwijst naar 
vluchtelingenkampen in de Eerste 
Wereldoorlog en nu. Het symboliseert 
de ervaring ‘van vlucht naar vrijheid’.
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Motto: Snijbiet & Herinrichting 
Naam: Judi Gor/ Dini Teunis

Toelichting: Het plan bestaat uit drie 
elementen: ondergrondse vitrines, die 
de geschiedenis tonen; een lichtplan dat 
een verhaal vertelt; een beplantingsplan 
dat het Belgenmonument transformeert 
tot een levend monument. Dit plan 
levert akkers vol voedsel en voor zinvol 
werk. Dit plan stelt een daad. 

Motto: Revival 
Naam:  Egbert Schuttert, 
landschapsarchitect Amsterdam

Toelichting: Een tuin-architectonisch 
ontwerp dat een herinterpretatie van het 
ontwerp geeft en een vernieuwing van 
de  inrichting. Het grijpt terug naar het 
paviljoen dat hier ooit stond. Herbouw 
- in een nieuwe vorm - biedt ruimte 
voor informatievoorziening en voor het 
nuttigen van een kop thee of koffie.
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Motto: Tranchée 
Naam: Kielstra Architect

Toelichting: De symmetrische opzet van 
het monument is doorgezet door een 
loopgraaf in het achterliggende terrein, 
dat op deze wijze meer onderdeel gaat 
uitmaken van het geheel. De toevoeging 
is een directe verwijzing naar de Eerste 
Wereldoorlog en creëert een beleving die 
vergelijkbaar is met de wandelroute naar de 
Stenen Man in Kamp Amersfoort. 

Motto: Staketsel 2.0
Naam: George Klamer

Toelichting: Nederland, land zonder 
oorlog,  met vrijheid, een land met 
toekomstperspectief. Momenteel heerst 
er enorme onduidelijkheid voor vele 
vluchtelingen, we creëren onrust. Voor 
onszelf en voor hen. De acute stroom van 
mensen lijkt kleiner te worden maar zeker 
is dat niet. De Belgen waren ook plotseling 
genoodzaakt tot vluchten, niemand weet 
wat de dag van morgen brengen zal.
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Motto: UNUM
Naam: Marcel Rood

Toelichting: Dit ontwerp schept een 
plek van rust waarin het leven zich kan 
reflecteren. Een plek van waaruit de wereld 
opnieuw kan worden bezien. Een plek 
waar men tot zichzelf kan komen, zichzelf 
kan vinden. Door de ingreep komt het 
monument in een nieuw licht te staan en 
worden bezoekers aangemoedigd om er 
op een nieuwe manier naar te kijken.

Motto: Under Eternity
Naam: David Habets

Toelichting: Nog nooit in de geschiedenis 
waren zo veel mensen overgeleverd 
aan de grillen van het eeuwige 
blauwe hemelgewelf. Under Eternity 
is een ondergronds paviljoen dat het 
Belgenmonument op de wegen van 
sterren en de zon richt. In een stelsel van 
gevouwen gangen wordt het lichaam van de 
observant op het Belgenmonument gericht 
om de hemel als nieuw te tonen. 
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Motto: Verzamelen van verhalen
Naam: Gigi Zoutendijk en Jordy Stamps

Toelichting: Als gevolg van conflicten en 
natuurgeweld verlaten mensen hun thuis  
en blijven verhalen achter. Deze worden 
verteld door mensen en achtergebleven 
objecten. Door deze objecten te 
verzamelen en op het achthoekige 
plein voor het Belgenmonument samen 
te brengen, vinden de verhalen van 
de ontheemden een nieuw thuis. 

Motto: V.C.MCMLVII
Naam: Zwartbont bno, Luc Reefman

Toelichting: Paviljoen ‘Vi Coactus’ (door 
geweld gedwongen) toont respect voor 
bestaande zichtlijnen. De vormgeving 
ligt in de lijn van de architectuur van het 
Belgenmonument en de opbouw middels 
een loopgraven stelsel benadrukt dat 
het Paviljoen ondergronds ligt, voorzien 
van ‘Huiskamers’ die symbool staan voor 
de Eerste Wereldoorlog en de opvang 
van de Belgen door Amersfoort. 
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Motto: Vrij zicht
Naam: Dingeman Deijs Architecs

Toelichting: Vrij Zicht completeert het 
verhaal van het Belgenmonument. De 
muur drukt droefheid, het monument troost 
en het voorplein vrede uit. Het nieuwe 
plateau verbeeldt vrijheid. De kwaliteiten 
van het Belgenmonument worden weer 
benut, waardoor het monument meer 
aandacht zal krijgen en weer als waardige 
herdenkings- en verblijfsplek dient.

Motto: Daarheen en weer terug
Naam: Sabine van Andel, Tuin- 
en Landschapsontwerp

Toelichting: Mijn ontwerp gaat over de 
vluchtelingen van toen en nu en is gegoten 
in de vorm van Land-art. Een groot aantal 
cortenstalen beelden op het plein en 
langs het s-vormige pad vertellen het 
verhaal van de vluchtelingen. De beelden 
zullen de aandacht trekken voor het 
monument en gebruikers meer informatie 
geven over het monument. 
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Motto: Tocht der Hoop
Naam: Yuka Takeuchi, EEMY

Toelichting: Het ontwerp is geïntegreerd in 
het landschap om de rust van de bestaande
situatie te behouden en de 
bezoekers kunnen op het pad van 
de voorgestelde Tocht der Hoop 
bewandelen. De tocht symboliseert
de langdurige wachtperiode die de 
vluchtelingen hebben meegemaakt,
de poortjes duiden de tijddimensie aan 
met tussendoor spleetjes die de
verlangen tijdens het wachten 
karakteriseren.

Motto: VluchtVerhalen
Naam: Buro MA.AN

Toelichting: VluchtVerhalen is een nieuw 
perspectief op het verhaal achter het 
monument. Het park wordt bestemd als 
vindplaats voor vluchtverhalen. Individuele 
vluchtverhalen worden opgeslagen in een 
eigen kluislade en verteld aan de hand 
van een persoonlijk object. De kluislades 
worden verzameld in een paviljoen en 
verspreid over het park tentoongesteld.
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Motto: 14QR18
Naam: Poorters Mattens architecten

Toelichting: Het ontwerp van Hoste en 
Van der Swaelmen – een geometrisch 
‘tapijt in hoogreliëf’ wordt uitgevoerd 
in ‘gulden taxus’ – als parklabyrint en 
museumparcours, opgebouwd uit gulden 
grenshekken. Het lot van vluchtende 
individuen is voelbaar in de willekeur van 
doodlopende routes . Door het hekwerk 
bij het plein te verdraaien, herstelt het 
uitzicht op het monument. 

Motto: Zandformatie
Naam: Architectuurlabel THIS IS WAT 
en Ontwerper Adrianus Kundert

Toelichting: Het Belgische tafereel in 
typische Amsterdamse-Schoolstijl drukt 
de culturele diversiteit van vluchtelingen 
uit en duidt waarde, achtergrond en 
herkomst van dit gedenkteken. Het lokale 
heidezand wordt als bouwmateriaal 
geïntroduceerd; natuuromstandigheden 
zorgen ervoor dat het bouwwerk in één 
seizoen erodeert. Net als vluchten is deze 
interventie tijdelijk en veranderlijk. 
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Motto: 449,5 km 
Naam: Van der Loos + Frölich 
Architecten & NOTAN office

Toelichting: Dit ontwerp verbeeldt het idee 
‘grens’: de verzonnen, haast onzichtbare 
constructie van de mens. Geladen 
in betekenis, van gevangenschap tot 
vrijheid, abstract en concreet tegelijk.

Motto: Nous Sommes
Naam: LYVR architecten, Johan de Groot

Toelichting: De opgave is geïnterpreteerd als 
het vormgeven aan identiteit. ‘Je suis’ wordt 
‘Nous sommes’: grensoverschrijdende 
betrokkenheid. In de zoektocht naar 
een vorm ontstond de associatie met 
de observatieballonnen uit de Eerste 
Wereldoorlog. De vorm is uitermate schikt 
voor 360 graden projecties middels een 
innovatief 3D grid van LEDs.
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Motto: 1711 Het gekleurde huis 
Naam: Krijn de Koning & 
Roderik van der Weijden

Toelichting: Dit ontwerp bestaat 
uit een verdiept perceel met een 
archetypisch huis, met kamers om in 
te dwalen, te zitten en te spelen.
De buitenruimte, rondom het huis, biedt plek 
voor informatie over het Belgenmonument. 
Het interieur van het huis wordt ‘blanco’ 
opgeleverd – ontheemden van nu 
zullen worden uitgenodigd om kleur 
te geven aan de binnenwanden.
 

Motto: Zuiderbuur
Naam: Es van Ginkel - architect 
Himsmade Bouwkunst bv

Toelichting: In dit voorstel ‘Zuiderbuur’ 
wordt de loopgraaf, typerend voor de 
Grote Oorlog, als metafoor ingezet voor 
de beklemming waarin de universele 
vluchteling zich bevindt. Men daalt letterlijk 
af in een sfeer van uitzichtloosheid.  Na 
te zijn geconfronteerd met foto- en audio-
presentaties, kan de bezoeker bovengronds 
weer tot ontspanning komen middels 
theater, openluchtroute of meditatie. 
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Motto: Uitzicht met toekomst 
Naam: XS Architecten, Katrin Brüggen, 
Tom van Heijnsbergen, Nikki Witsenboer

Toelichting: Het ontwerp verbeeldt de 
opvang van vluchtelingen door een 
nieuwe verhaallijn toe te voegen aan 
het Belgenmonument. Deze toevoeging 
drukt, met dezelfde allegorische 
beeldtaal, de reis van de vluchteling 
op weg naar een veilige plek uit.

Motto: 22690 Het labyrint 
van de toekomst 
Naam: Thomas Junghans en 
Prof.Ir.J.M.J. Coenen

Toelichting: Het ontwerp gaat uit 
van een ondergronds labyrint 
tussen Monument en Muur.
In het labyrint worden steeds nieuwe, 
actuele en eigentijdse video’s, films en 
foto’s over thema’s als vluchtelingen, 
ontheemden, liefde, zoeken of verlangen 
getoond. Het labyrint als symbool voor 
het zoeken. De looppaden beginnen 
op het niveau van de muur en leiden 
telkens de diepte in. Hoe verder 
men loopt, hoe dieper men komt.
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Motto: Achthoek in licht
Naam: Henk de Haan

Toelichting: Het Belgenmonument is 
te zien als een ‘herdenkingsbiotoop’ 
vol symbolisme. Het ontwerp voegt 
een nieuwe verhaallijn toe: een 
achthoekig lichtkunstwerk van gehard 
glas, uitgesneden in de bestrating 
van het achterplein, dat een beeld 
van ontheemden schept aan de 
hand van oude en nieuwe foto’s. Het 
achterplein als  openlucht expositiezaal 
met het landschap als omlijsting.

Motto: 19830706
Naam: Studio Remco Siebring

Toelichting:  Het nieuwe paviljoen 
speelt in op de drukbereden weg langs 
het Belgenmonument en fungeert 
als een uithangbord. Doordat de 
afmetingen zijn overgenomen uit de 
geveltekening van het hoofdgebouw 
is het voor passanten, zowel fietsers 
alsook automobilisten, goed zichtbaar. 
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Motto: Artist in caravan 
Naam: Theo Deutinger

Toelichting: Rituelen zijn herhaalde 
handelingen tegen het vergeten. Dit 
ontwerp voorziet in een nieuw ritueel 
op de plek van het Belgenmonument: 
elk jaar wordt één Belgische kunstenaar 
uitgenodigd om op het terrein van het 
monument in een caravan te verblijven 
en een tijdelijk kunstwerk te ontwerpen.

Motto: Amor Omnia Vincit III
Naam: ir. J.D.Debets & A.M.Langhorst

Toelichting: Dit ontwerp nodigt de 
bezoeker uit om het Belgenmonument 
en haar omgeving opnieuw te ervaren. 
Het accentueert de grootsheid van 
het monument door haar voetstuk 
op eigentijdse wijze bloot te leggen 
en het verleden, het heden en de 
toekomst met elkaar te verbinden. 
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Motto: De Belgenkapel
Naam: Anne-Marie Goudzwaard

Toelichting: Het bijzondere verhaal omtrent 
de vluchtelingen vormt een drieluik 
van verleden, heden en toekomst. Het 
gedenken betreft zowel de doden als de 
levenden. Een kapel als gedenkteken 
en als plek voor reflectie over het 
voorbije en het komende. 

Motto: BANG!
Naam: Jord den Hollander 
ism MMX-architecten

Toelichting: BANG! is een eigentijdse 
toevoeging aan de monumentale, 
klassiek symmetrische opzet van het 
Belgenmonument. Een paviljoen dat 
in kleur en vormgeving weg wil breken 
van de conventies van het traditionele 
herdenkingsmonument. Naar de drukke 
westelijke invalsweg van Amersfoort 
is BANG! een opvallend voor iedereen 
herkenbaar “road-sign” met een dubbele 
betekenis: de explosie van een conflict en 
de angst voor de gevolgen. 
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BELGENMONUMENT XIIIXVIIIBELGENMONUMENT XIIIXVIII

Motto: BELHOX1917 Paviljoen 
Hoop & Verlichting
Naam: StudioTX architecture 
engineering & art

Toelichting: Het ‘Paviljoen van 
Hoop & Verlichting’ is een plek voor 
ontmoeting; een spirituele plek met 
ruimte voor kruisbestuiving tussen 
verschillende bevolkingsgroepen,
culturen en landen. 

Motto: BELGENMONUMENT 
XIIIXVIII 
Naam: David Chatchatrian 
en Kevin De Smedt

Toelichting: De uitkijkpost moet een plek 
worden die een ander perspectief geeft 
op de vluchtelingenproblematiek in heden 
en verleden. Dit wordt vertaald door een 
rust- en bezinningsplek te creëren. Door 
afstand te nemen van het Belgenmonument 
ontstaat er een zekere spanning tussen het 
heden en verleden.  

De horizontale doorsnede van het Belgenmonument is omhooggeklapt tot vertikale doorsnede 
van het eigentijdse Paviljoen voor Hoop & Verlichting. Het paviljoen is flexibel qua gebruik. Zo 
kunnen in de ‘Torenkamers’ zowel kunstexposities als muziekoptredens worden gehouden. De 
transparante kasvolumes bovenop het grote flauwhellende houten dak staan voor licht, lucht 
en hoop als tegenhanger van de ‘zwaarte’ en massaliteit van het Belgenmonument. 
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Motto: BM 100
Naam: Het Buro, Jan Hooijmans

Toelichting: Het Monument en de 
herdenkingsmuur verbinden en scheppen 
een monumentale ruimte rond het geheel, 
met een ontsluiting naar de omgeving. 

Motto: Blijde intrede
Naam: Marc Kerpel (Landmarc 
landschapsarchitectuur) en 
Joost van den Ham

Toelichting: De bakstenen ereboog de 
Blijde Intrede, die alle ontheemden eert, 
vormt het nieuwe startpunt op de ‘route 
der bezinning’. Het Belgenmonument 
vormt het eindpunt. Langs de route 
kunnen herinneringsfollies geplaatst 
worden. Gedeeltelijk herstel van de 
eikenhakhoutcultuur maakt het monument 
vanuit de omgeving zichtbaar.
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Motto: CVIIM
Naam: Machteld D’Hollander 
en Caroline Lambrechts

Toelichting: In het verlengde van het 
Belgenmonument, hoofdgebouw en 
muur, wordt een derde landschappelijk 
object toegevoegd: een gebogen wand 
die functioneert als paviljoen, maar ook 
als amfitheater. Have a seat nodigt uit 
om plaats te nemen. Gastvrij. Om te 
bezinnen over het verleden. Om niet 
louter toeschouwer te zijn in het heden.

Motto: CLXVI
Naam: Martijn Noordermeer 
en Sander Vredeveld

Toelichting: Om het Belgenmonument 
te verbinden met haar omgeving en de 
stad Amersfoort wordt zeven maanden 
lang een bloementapijt uitgerold op 
verschillende plekken langs de flanken 
van de Amersfoortse Berg.  
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Motto: Coupure
Naam: Frank Roozenboom

Toelichting: De huidige ontsluiting van het 
Belgenmonument vanaf de Belgenlaan 
doet onvoldoende recht aan de allegorische 
vertelling van de begrippen Gastvrijheid, 
Troost, Opbeuring, Onderwijs en 
Terugkeer. Een ontsluiting vanaf de Daam 
Fockemalaan biedt een verbetering, door 
deze helling te voorzien van een pad en 
trap met een afwisselend loopgraafprofiel 
en verbijzonderde plekken met infopanelen.

Motto: Collectie(f) Belgenmonument 
Naam: Atelier Berghman De Keyser

Toelichting: Bewust in afzondering leeft en werkt een kunstenaar een welbepaalde tijd 
nauw in relatie tot het monument en zijn brede context. De kunstenaar vertrekt. Het 
werk blijft achter en wordt deel van  de publieke collectie, als teken van herinnering. 
Een volgend kunstenaar komt. Het geheugen van het gevoel verdiept zich.
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Motto: De Verdieping
Naam: lab03 ism Studio Pops

Toelichting: Op de as van het monument 
start een 75 meter lang, verdiept en 
verlicht pad, slechts 1,4 m breed. Het 
pad snijdt in de berg, als een mes in 
de collectieve ziel. Dit ‘verdiepingspad’ 
geeft informatie over de geschiedenis 
en de vluchtelingenproblematiek die 
vandaag de dag nog steeds actueel is.

Motto: De Beproeving
Naam: STUDIO44X

Toelichting: Ieder mens verlangt naar in 
balans te zijn. Bij verstoring van de balans  
begint een persoonlijke zoektocht. Het 
Belgenmonument verbeeldt de zoektocht 
van gevluchte Belgen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in drie fases: bedroeving, 
arbeid en vrede. De Beproeving biedt 
een tijdloze ruimtelijke ervaring van 
deze fases. Elke bezoeker doorloopt 
zijn eigen zoektocht naar vrede.
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Motto: De Vlucht- een spiegel 
voor de samenleving
Naam: Christiaan Smits en Corné Stootman

Toelichting: Verspreid in het bos rond het 
Belgenmonument treft men standbeelden 
aan. Deze vormen een symbolische vlucht 
naar het Belgenmonument. Een uitnodiging 
om stil te staan bij hoe onze samenleving 
reageert op het toelaten van vluchtelingen.

Motto: De Vraagtoren
Naam: Marc Nolden

Toelichting: Geïnspireerd op de poëtische 
installaties van Robert Montgomery 
en gefascineerd door het stalen 
staketsel dat tijdens de bouw van het 
Belgenmonument werd gebruikt, is dit 
ontwerp een no-nonsense, onverlicht, 
stalen billboard annex uitkijktoren op 
het hoogste punt – de zuidkant - van 
het terrein, met in witte letters de licht-
provocatieve tekst: ‘Hoe gastvrij ben jij?’
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Motto: De wereld huilt
Naam: Henry M. Franken

Toelichting: Het ontwerp bestaat uit 
een wereldbol van steen in hetzelfde 
materiaal en met vergelijkbare esthetische 
bouwkwaliteiten als het hoofdgebouw. 
De werelddelen zijn duidelijk zichtbaar in 
de bol door half bovenliggende stenen, 
vergelijkbaar met de manier waarop het 
Wapen van Nederland uit de muur van 
het hoofdgebouw steekt.  

Motto: De vreemdeling 
in het landschap
Naam: Yuri Juliao

Toelichting: Het idee  is om vreemdelingen 
in het landschap te plaatsen, als  
monolieten. De sterk rationele geometrie 
steekt af tegen de natuurlijke achtergrond 
van de heide. De monoliet gaan een 
spannende relatie aan met het bestaande, 
wat voor vervreemding en abstractie zorgt 
en zo de vreemdeling symboliseert. 
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Motto: Een luisterend oor
Naam: Nout Visser

Toelichting: Geïnspireerd door de Britse 
‘Sound Mirrors’ uit de Eerste Wereldoorlog, 
ontwierp Nout Visser een vijftien meter 
hoog Cortenstalen object in de vorm van 
een ouderwetse stethoscoop die als een 
luisterend oor gericht is op het heelal. 
Kleine trechters op oorhoogte nodigen het 
publiek uit te luisteren naar de kosmos. 

Motto: Draagkracht
Naam: Wim Schermer

Toelichting: Dit ontwerp, met de titel 
‘Draagkracht’, is een toegevoegd 
ruimtelijk object, dat het mogelijk 
maakt om te herdenken in privésfeer 
maar ook in de vorm van officiële 
herdenkingen op grotere schaal.
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Motto: Far away
Naam: Gideonpeele.architect en 
Vincent Tuinema Architect

Toelichting: Betonelementen geformeerd 
tot verscholen labyrint transformeren 
van elegante kolommen naar een bijna 
ondoordringbaar grid van blokken. Het 
blikveld van de bezoeker verandert van 
omsloten maar ruim naar open maar 
ondoordringbaar. Synoniem voor de reis 
van vluchtelingen: het doel is dichtbij, 
echter fysiek nagenoeg onbereikbaar. 

Motto: Een Ommuurde tuin
Naam: Dries Rodet

Toelichting: Als een weerspiegeling 
van de tuin aan de voorzijde van het 
Belgenmonument introduceert het nieuwe 
paviljoen een ommuurde tuin aan de 
Belgenlaan en vormt een rustpauze 
tussen de woonwijk en de Belvedère. In 
de ontdubbelde bakstenen wand bevinden 
zich verschillende kamers die dienst 
doen als tentoonstellingsruimtes. 
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Motto: Grensland
Naam: Gael Minet

Toelichting: Weinig bezoekers van 
het Belgenmonument zullen Hildo 
Krop’s allegorische reliëfs van dichtbij 
bestuderen. Een Folie van Cortenstaal 
langs de ‘mijmerroute’ daagt de wandelaar 
uit om na te denken over de huidige 
vluchtelingenproblematiek, en roept de 
vraag op hoe Hildo Krop die ten tijde 
van Wereldoorlog I verbeeld heeft. 

Motto: Gebroken Architectuur
Naam: Ike van Cleeff

Toelichting: De beeldengroep vormt 
een familie met een omgekomen 
kind, één van de kinderen in de vele 
oorlogen die op dit moment worden 
uitgevochten ergens in de wereld.
Geënt op het recente vluchtelingendrama 
op zee, is een symbolische kust gecreëerd, 
opgebouwd uit brokken baksteen. De 
stenen zijn vastgezet in geulen cement 
en blauw gespoten. Symbool voor de 
stromen vluchtelingen, de zee waar 
zoveel mensen in verdronken, en 
de stroom van verwoeste huizen. 
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Motto: Het ontheemdenpad
Naam:  Remco van Dijk / S+

Toelichting: Het Ontheemdenpad is 
labyrintisch van opzet en staat daarmee 
symbool voor de weg die vluchtelingen 
afleggen. Het verhaal van de vluchtelingen 
wordt in de wendingen van het labyrint 
verteld. Het pad slingert en kronkelt 
zodanig tussen de bomen dat het als het 
ware in het bos opgaat. Pad en bos zijn als 
uit één hand ontworpen. 

Motto: Het Belgenlabyrint
Naam: Jeroen Bos & David de Jong

Toelichting: Gebruikmakend van de 
bestaande padenstructuur creëert dit 
ontwerp met minimale aanpassingen 
een modern labyrint waarbinnen het 
Belgenmonument als ‘attractie’ fungeert. 
Een Route architecturale waarvan men 
al zoekend niet kan afdwalen, waarop 
men enkel kan verdergaan of omkeren, 
eindigend bij een grensmuur.
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Motto: IV VII XVI 
Naam: Yur en Ingeveldt - Juriaan 
van Berkel en Noelle Ingeveldt

Toelichting: Een grote koepeltent, alsof 
deze zo uit een vluchtelingenkamp is 
getrokken. Door het trekken van een 
parallel tussen vroeger en nu wordt er 
gespeeld met de beeldvorming en het 
sentiment. Zo krijgt het monument een 
hernieuwde betekenis voor hen die toen 
zijn gevlucht, of nu op de vlucht zijn.

Motto: Interbellum
Naam: BunkerQ vof

Toelichting: Een ontwerp dat zichtbaar 
maakt wat in oorlogen en conflictgebieden 
gebeurt: kapot maken wat met veel 
moeite weer opgebouwd is en dat wat 
ons lief is en wat we koesteren door 
donkere krachten nietsontziend en 
redeloos laten vernietigen. 
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Motto: LDWIII
Naam: Alexis Wauters, Nandi 
Degrave & Thibaut Luyten

Toelichting: Het Belgenmonument en 
omliggend park zijn uniek. Door de jaren 
heen zijn, door wijzigingen in de directe 
omgeving van de site, functie en betekenis 
veranderd. Dit plan voegt op strategische 
punten nieuwe landmarks toe in het park 
en tracht de site te (her)activeren zonder 
de monumentale kracht en waarde van 
het Belgenmonument te verbreken.

Motto: Langnek
Naam: Liesbeth Boelmans-
Kranenburg en Sonja Seitz

Toelichting: Waar eens het 
Belgenmonument verrees op een kale 
berg, is na honderd jaar woekeren een 
dicht bos ontstaan. Het ontwerp herstelt 
de ruimte en het uitzicht ‘onder’ en ‘over’ 
dit bladerdak en brengt gezelligheid, 
‘avontuur’ en het verleden en de impact 
van de Eerste Wereldoorlog tot leven.
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Motto: Les Tentes
Naam: Helmus & C 

Toelichting: ‘Les tentes’ bestaat uit 
zes metalen tentframes die volgens 
de huidige normen de vierentwintig 
metselaars verantwoordelijk voor de 
bouw van het Belgenmonument zouden 
hebben kunnen huisvesten. Ze staan 
op een plein dat geflankeerd wordt 
door twee evenwijdige spiegelvlakken 
die de tenten oneindig reflecteren en 
zodoende de illusie van een grootschalig 
modern vluchtelingenkamp opwekken.

Motto: Lemniscaat
Naam: Sjors Onneweer

Toelichting: Het project beoogt een 
maatschappelijk probleem - de 
vluchtelingencrisis van nu en vluchtelingen 
in het algemeen - beter onder de aandacht 
te brengen. Het laat zien hoe architectuur 
een middel kan zijn om dit te bereiken. 
Naast ruimte die het biedt aan de functie 
is vooral de ervaring van het bewegen 
door het gebouw van belang om het 
probleem beter te begrijpen. 
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Motto: Lux
Naam: Jacques Offenbach

Toelichting: LUX voegt aan het bestaande 
Belgenmonument enkel elementen toe die 
de bezoeker meenemen in een ervaring. 
Bezoekers worden via woord, geluid, gevoel, 
beeld, licht, natuur en omgeving geprikkeld. 
Via een app met kunstklankroute begint de 
beleving op het monumentterrein.

Motto: Levenspad
Naam: Jan-Tjeerd Mulder

Toelichting: Langs het mijmerpad worden 
zes objecten geplaatst. De route zelf 
verbeeldt het pad dat de vluchtelingen 
volgden. De eerste drie objecten 
verbeelden de vlucht van huis. Op de 
zichtas spiegelt de route. Het vervolg 
gaat over de terugkeer naar huis en de 
verwerking van het verleden. 
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Motto: Mijmermonument
Naam: WEIJS Architectuur & 
duurzaam bouwen, ir. Juliette Weijs

Toelichting: De grootste ingreep in 
de Mijmerroute komt door de grote 
infrastructurele veranderingen, die de 
vloeiende lijn van het vroegere pad in 
de lus afknotten. De Mijmerroute gaat 
over in een museum van Cortenstaal 
en glas. Het museum is onderdeel van 
de route en wordt gevormd door het 
hoogteverschil van 3,5 m in het terrein 
tussen de eerste ‘afgeknotte’ s-boog 
en de tweede ‘afgeknotte’ s-boog. 

Motto: LVS MMXVI
Naam: Luk van Soom

Toelichting: Deze sculptuur verwijst 
naar Jezus Christus, in de typische 
positie van de kruisiging. Het beeld is  
van ver zichtbaar en grijpt als het ware 
de aandacht van iedereen die in de 
buurt komt. Dat vergroot de uitstraling 
en reikwijdte van het monument.
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Bouwplaat Belgenmonument 

Motto: NULt6B4H5
Naam: Marjan van Herpen

Toelichting: Zichtbaarheid van dynamiek 
is de meest effectieve remedie.
Doen is het doel: mogelijkheden 
bieden en zichtbaar zijn, continu.
Het principevoorstel is een bouwdoos 
voor de maquette van een workshop-
locatie: om direct te beginnen.
Als onderdeel van de activiteiten die 
aangeboden kunnen worden aan de 
huidige vluchtelingen in Amersfoort: 
Onderzoeken - Ontwerpen - Bouwen 
- Verbouwen - Brouwen & Bakken 
- Verkopen – Communiceren.

Motto: MonumAnnual
Naam: StudioDAT

Toelichting: MonumAnnual is een 
jaarlijks terugkerende, kunstzinnige 
interventie bij het Belgenmonument 
met als doel het monument elk jaar op 
een bijzondere manier op de culturele 
kaart te zetten. Voor editie 2016 stelt 
StudioDAT voor om gebogen spiegels 
rondom het monument te positioneren 
met bijzondere zichtlijnen, reflecties en 
inkaderingen van het monument. 
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COMPETITIE BELGENMONUMENT AMERSFOORT     OMRINGEN

Motto: Omringen
Naam: Obliq Architectuur

Toelichting: Omringd met betekenis en 
omringd door geschiedenis. Maar weinigen 
kennen de waarde en historie van het 
Belgenmonument. Terwijl de aanleiding 
voor het monument actueler is dan ooit. 
Drie ringen om het Belgenmonument. Een 
ring voor de Belgen van 1915, een ring 
voor Nederland sinds 1915 en een ring 
voor alle vluchtelingen van vandaag.

Motto: Omarm mij
Naam: Dennis van der Laan, Mick 
Madder, Sjors van Buyten

Toelichting: Het ontwerp bestaat uit twee 
cirkels die elkaar omarmen en samen het 
teken van oneindigheid vormen. Loop 
als bezoeker van het Belgenmonument 
langs de lemniscaat, de lijn van leven, 
die symbool staat voor de route van een 
vluchteling: grillig, onzeker en hoopvol, 
met op sommige plekken een opening.
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Motto: P1110827
Naam: Gerard Segers

Toelichting: 
Ontwerp 1 van 4 – Spiraalvormige 
doodlopende ruimte in glas op heuvel. 
Ontwerp 2 van 4 – Glaskubus 
Ontvangstruimte.
Ontwerp 3 van 4 – 8 noodbarakken. 
Primaire bouwsels waar mensen 
een tijdelijk onderkomen vinden.
Ontwerp 4 van 4 – Prikkeldraadpoort.

Motto: Onderweg
Naam: Floris van der Zee & 
Rolf van der Leeuw

Toelichting: Onderweg bestaat uit een route 
van én naar het Belgenmonument, zowel 
onder als bovengronds. Deze promenade 
architecturale symboliseert de weg van 
zij die zoekende zijn. Een ruimte tussen 
herkomst en bestemming. Monumentaal in 
zijn schaal maar latent in zijn aanwezigheid. 
Een hint voor diegenen die onderweg zijn...
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Motto: SCHUIL! niemand vlucht 
om zijn land te verlaten.
Naam: studioWA! Johan Koopman 
en Janwillem Heutink

Toelichting: Niemand vlucht om zijn land 
te verlaten. De richtingen van actuele 
vluchtelingenstromen zijn geprojecteerd 
op de plek van het monument. Een nieuwe 
ring, bevestigd aan het monument met 
kabels en verbonden met interactieve 
en informatieve zuil-stammen in het 
bos, verwijst naar brandhaarden op 
aarde. Doeken geven beschutting 
aan de mensen die er schuilen.

Motto: Poppies
Naam: Ralph Janssen Architecten

Toelichting: Een ‘loopgraaf’, hét symbool 
van de Groote Oorlog,  verbindt het 
S-vormige pad en de herdenkingsmuur van 
het Belgenmonument. Hierin wordt met 
tekst en beeld het verhaal verteld van zowel 
de oorlog en van het monument. Tussen 
de loopgraaf en de herdenkingsmuur 
ligt een veld met klaprozen. 
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Motto: Sidekick
Naam: Gerard Wever van Buro-wever.nl

Toelichting: Sidekick bestaat uit een 
bezoekerspaviljoen en een aansluitende 
reeks poortjes. De contrasterende 
poortjes attenderen passanten vanaf de 
Stichtse Rotonde op het monument. Het 
paviljoen, aan het einde van het S-vormige 
wandelpad, sluit aan op de poortjes. Het 
motto ‘Sidekick’ verwijst naar de bijrol van 
het paviljoen teneinde de betekenis van 
het Belgenmonument te versterken. 

Motto: Sculptuur en theater van de 
ontheemding.
Naam: Architectenbureau Bart Dehaene 
+ kunstenaar Philip Aguirre Y Otegui + 
landschapsarchitect Dirk Vandekerkhove

Toelichting: Twee complementaire ingrepen, 
een Sculptuur en een Theater, belichamen 
de tweeledigheid van het ontheemd 
zijn. De Sculptuur staat in het bos en 
representeert de zwaarte en de weemoed, 
het Theater bevindt zich te midden van 
het Belgenmonument en staat voor de 
loutering en hoop op beterschap. 
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Motto: Storylines 
Naam: W architectuur en ontwerpstudio, 
Edith Winkler en Natalia Sulkowsa

Toelichting: Een narratieve wandeling 
in de vorm van een circulair pad, een 
ondergronds paviljoen en een app met 
verhalen over vluchten toen en nu. 
Een landschap met ruimte voor sociale 
interactie; een community gardenproject 
met exotische aanplant en een theatrale 
open ruimte aan het einde van de zichtas 
voor herdenking en ontmoeting. 

Motto: Landschap van oorlog, 
landschap van vlucht
Naam: Sebastiaan Leenknegt 
en Willem Bekers

Toelichting: Het ontwerp vertelt een 
tweezijdig verhaal over landschap 
en erfgoed, louter door middel van 
manipulaties aan  vorm en materiaal van 
de bodem. Het Landschap van Oorlog 
toont een fragment van het front , tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Het Landschap van 
Vlucht  verbeeldt de vluchtelingenstromen 
over een verstilde golvenzee. 
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Motto: Van alle vrezen 
uit te rusten
Naam: Babs Hoedt, beeldend kunstenaar

Toelichting: Langs het ‘Mijmerpad’ worden 
vijftien unieke bankjes neergezet van beton 
en baksteen, in de stijl van het bestaande 
monument. Elk bankje geeft, met een 
afdruk in gegoten beton, een bestaande 
vluchteling met bagage weer. Bezoekers 
kunnen via een app het vluchtverhaal 
horen . Zittend op het bankje kruipt de 
bezoeker in de huid van de vluchteling. 

Motto: ‘T Larenbos
Naam: Buro Lubbers

Toelichting: Ik ken het Belgenmonument, 
een bijzondere, maar beladen plek. 
Sinds kort voelt het anders, een voor een 
ontdek ik ze, open plekken in ’t Larenbos. 
Ze prikkelen mijn zintuigen. Ik ruik de 
bloemen, voel het zonlicht en hoor de 
vogels. Even weg uit de drukke wereld.
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Motto: Van oude zichtlijnen 
naar nieuwe inzichten
Naam: Wim Vrolijk architect

Toelichting: De symmetrie in gevel 
en plattegrond refereert aan het 
Belgenmonument en is gebaseerd op 
de vorm van het voorplein. De centrale 
zichtlijn van het monument is doorgetrokken 
tot op het voorplein, wat de functie 
van het hier versterkt en bezoekers en 
omwonenden uitnodigt. De wanden 
op het plein geven een gevoel van 
beschutting en veiligheid. 

Motto: Van daar naar hier
Naam: Nicol Speyer

Toelichting: De Belvedère is een 
classicistisch opgebouwd ensemble 
waarbij de symmetrie een grote rol speelt. 
Het oorspronkelijke slingerpad waarlangs 
je het monument van onderaf benadert, 
is een eerste doorbreking van deze 
symmetrie. In het huidige ontwerp komt 
dit terug in het S-vormige Mijmerpad.
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Motto: Verspiegelen
Naam: Eva Souren

Toelichting: As en zicht op het bestaande 
monument worden versterkt door het 
veld ervoor aan weerszijden te flankeren 
met tien ‘posities’ voor gebouwtjes, 
sculpturen, die in vorm en materiaal 
verwijzen naar het bestaande monument.

Motto: Vaporeon
Naam: Bekkering Adams architecten

Toelichting: Het voorstel maakt de 
oorspronkelijke intentie van het monument 
voelbaar. De drie bestaande zones worden 
versterkt en hun betekenis geïntensiveerd. 
Het Pad der Droevenis  verbeeldt de 
terreur van oorlog, de Geheime Tuin 
biedt bezinning en verstrooiing, het 
Voorplein staat voor opbeuring. Bij 
de uitvoering worden hedendaagse 
vluchtelingen betrokken. 
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Motto: Het Vluchtelingen museum
Naam: Michiel Kluiters (Beeldend 
Kunstenaar) en Maarten 
Theuwkens (Ontwerper)

Toelichting: Vluchtelingen Museum bestaat 
uit een combinatie  van openbare en 
private ruimte die zowel samen als los van 
elkaar functioneren. Het bevindt zich op 
het achthoekige plein en ligt grotendeels 
onder het maaiveld. Een trappartij plaatst 
het Belgenmonument op een voetstuk. 
Afdalend door een imposante passage 
wordt het verhaal over het monument 
aan de bezoeker verteld. 

Motto: VII - X - ALPHA
Naam: Hans van Berkel

Toelichting: Vluchtelingen…Een beeld in 
roestend staal. In weinig lijnen schetst 
het vermoeide mensen met richting, 
maar zonder doel. Pas na aarden op 
een veilige plek komen er weer doelen. 
Vluchtelingen   van  toen,  van  vandaag, 
of overmorgen, blijven gelijk.
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Motto: Vluchtheuvel
Naam: Geurst & Schulze architecten 
i.s.m. Reynoud Homan

Toelichting: Vluchtheuvel biedt een nieuwe 
enscenering. Een sequentie van tablets 
leidt de bezoeker over het vluchtelingenpad 
naar het monument. Onderweg wordt 
de bezoeker in vluchthavens en op een 
statieweg aangespoord tot het reflecteren 
op het onderwerp vluchten. Op de 
vluchtheuvel biedt een tijdelijke muziektent 
plek voor muzikale reflectie. 

Motto: Vluchtheuvel
Naam: Dick Haver Droeze

Toelichting: Het Belgenmonument vormt 
een ‘vluchtheuvel’ voor verdrevenen.  
De eindeloze rijen vluchtelingen krijgen 
langs de vista een gezicht in de vorm 
van een blijvend silhouet, uitgesneden 
in Cortènstaal, van klein naar groot. 
Halverwege wordt het bestaande bospad 
verdiept als een loopgraaf met Cortènstalen 
wanden. Informatie via een doorlopende 
lessenaar en een app. Avondverlichting 
vergroot de zichtbaarheid en de impact.
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Motto: Walk of faith
Naam: Roel Muselaers en Sander Lenders

Toelichting: De treden van ‘Walk of 
Faith’ symboliseren de moeilijkheden 
van vluchtelingen tijdens hun vlucht. 
Gedurende deze tocht beleeft de bezoeker 
de verschillende sferen ‘strijd’; ‘hoop’ en 
‘toekomst’: een passende aanloop naar 
het betekenisvolle Belgenmonument.

Motto: Voorkamer voor 
vergeten verhalen 
Naam:  Robbert Verheij en Gianna Bottema

Toelichting: Vluchten gaat over het stellen 
van grenzen. Het gaat over hoop en het 
verlangen naar een betere wereld. Het 
ontwerp bevat een voorkamer voor het 
Belgenmonument die het verhaal van 
de vluchteling vertelt. Geschiedenis 
en herinneringen komen tot leven.
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Motto: Wegh der vlugtelinghe 
Naam: D|ve architecten, Freek 
Draisma en Ad van Eijck

Toelichting: Vanaf een rustpunt aan 
de voorzijde van het monument, wijst 
een nieuwe oriëntatiering rond Hostes 
uitzicht op het vaderland België naar 
beelden van andere vaderlanden van 
vluchtelingenstromen, in patroon te 
plaatsen in de binnentuin van Swaelmen’s 
blokhagenpatroon. Steeds nieuwe beelden 
van vluchtelingen geven gestalte aan de 
loop van de geschiedenis die we nog niet 
kennen. Het Belgenmonument ontwikkelt 
zich tot een levend vluchtelingenmonument. 

Motto: Weerbarstig ABRI
Naam:  Marina van der Kooi

Toelichting: Een beeldhouwwerk wordt 
vluchtelingenmonument. Een abri om 
in te schuilen, maar een weerbarstig 
abri, dat uitdrukking geeft aan de 
moeilijkheden onderweg. Van eén kant 
lijkt het op een ark, van een andere 
kant lijkt het op een paar opvliegende 
vogels. Langs een trap omlaag kom je 
binnen uit op een plateau, omringd door 
water. Langs de beschermende wanden 
valt het licht van boven naar binnen.
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Motto: Zandkastelen
Naam: Studio GEDAANTESS: Tess 
Landsman & Daan Mulders

Toelichting: Het Belgenmonument als een 
zandkasteel, door ontheemde passanten 
gecreëerd die daarmee zingeving 
vonden in hun tijdelijke situatie. Het is 
verworden tot een blijvende herinnering 
aan een doorlopende maatschappelijk 
discussie.. Het Belgenmonument 
dient als decor voor een evenement 
waarin het maken van zandkastelen 
een middel is om samen te creëren. 

Motto: XXXIXXV
Naam: Studio Krams, Architect Bert 
Stals en Architect Hans Maes

Toelichting: Het ontwerp is een ruw-
bekist, betonnen pad dat zowel het 
monument als zijn omgeving in één 
beweging omarmt. Deze cirkel brengt de 
onsamenhangende landschapselementen 
samen. De wandeling over het pad 
geeft een hernieuwde kijk op de 
oorspronkelijk bedoelde -en in de tijd 
vergane- architecturale routing.
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Motto: Feuille 
Naam: Casper Le Fèvre

Toelichting: De folly Feuille symboliseert 
bescherming en het ontbreken daarvan. 
De mensheid maakt wetten en afspraken 
voor een maatschappelijk bouwwerk, 
de menselijke natuur zoekt de mazen 
in die wetten. Feuille als herdefinitie 
van het begrip folly. De regels die het 
bouwwerk genereren, ontkrachten de 
architectonische functie ‘bescherming’. 

Motto: Zonder wind, rustig
Naam: Simon Wijrdeman

Toelichting: Het ontwerp vertelt het 
verhaal van de oorlog en de Belgische 
vluchtelingen. Het illustreert ook het gevoel 
van ontheemden van alle tijden. Enerzijds 
de veiligheid, de bescherming van hun 
nieuwe wereld, maar ook hun geïsoleerde 
situatie in die vreemde wereld, die  vijandig 
staat tegenover de hunne. De nieuwe 
wereld is zichtbaar, maar niet tastbaar.
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Motto: VaBeNe 
Mijmerpad Belgenmonument
Naam:  Ary Kroesbergen & Paul Bokstijn

Toelichting: Het Mijmerpad begint bij de 
gebroken lantaarntjes op het plein en 
loopt door een folly met informatie over de 
vluchtelingenproblematiek en het bestaande 
Belgenmonument. Halverwege bereikt men 
de Baileybrug over de heide met de Belgische 
en Nederlandse vlag op de koppen van de 
bruggenhoofden. Het mijmerpad verbindt 
de verschillende schakels van plein naar 
tolerantiepoort.

Motto: Poppy field
Naam:  Ingemar Jorijn Mulder 
beeldend kunstenaar & Robert van 
Middendorp (interieur)architect

Toelichting: Een zwerm van 126.000 losse 
bloem- blaadjes is neergestreken op het 
voorplein en brengt al wiegend op de wind 
een fijn tinkelend geluid met zich mee. 
Wanneer de toeschouwer de zwerm nadert, 
wordt ervaart hij dat het gebladerte bestaat 
uit duizenden blaadjes van klaprozen. 
De klaproos is een bloem die veel faam 

verwierf omdat zij als eerste vechter haar kop op het strijdveld weer opstak. 126.000 klaproosblaadjes, 
zes blaadjes per bloem, één bloem voor elke vluchteling die tussen 1917 - 1919 onderdak zocht binnen de 
muren van Amersfoort.
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Motto: De vluchtweg 
Naam: Anonymus

Toelichting: De vluchtweg is een concept. 
Het pad verbeeldt en doet voelen hoe 
het is om te vluchten: onzeker, van 
donker naar licht, van vluchten naar 
vrijheid, van zicht op, naar uitzicht, 
van verdrukking naar bevrijding... 

Motto: De Druppel 
Naam: Rogier Ruys

Toelichting: De Druppel vindt zijn oorsprong 
in de looppaden van de plattegronden, met 
als symboliek de druppel die de emmer 
doet overlopen. Ouderen willen jongeren 
historisch besef bijbrengen. Van belang 
is dat de plek voor jongere generaties 
aantrekkelijk is op de lange termijn.
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Motto: Verlicht 
landschapsmonument 
Naam: Diederendirrix architecten 
(Eindhoven & Rotterdam) i.s.m. 
REST Architecten (Antwerpen) 

Toelichting: Het ontwerp voorziet in subtiele 
en elegante verlichting als ruimtelijke 
weerklank in het landschap. Gelijk aan het 
aantal klokken in de Beiaard worden 45 
nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst in 
het landschap. Als symbolisch teken en in 
functie van de hernieuwde ontsluiting van 
het monument en de sociale veiligheid op 
de plek. Ieder armatuur is te verbinden 
met één van de beiaardklokken, zodat 
geluid omgezet wordt in licht.  

Motto: PARC DU BELGE 
Naam: Serge Coumans

Toelichting: In ‘PARC BELGE’ groeit 
het originele Belgenmonument volgens 
het oorspronkelijke gedachtegoed uit 
tot een indrukwekkende, langgerekte 
landschappelijke constellatie bestaande 
uit diverse thematische bouwlichamen 
en parkachtige ruimten  met poëtische 
namen en verschillende functies.
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Motto: Vrijheid in ruimte
Naam: Karin ter Waarbeek 

Toelichting: Hoog boven je hoofd is een 
spannend lijnenspel zichtbaar, op de grond 
speelt zich een interessant schaduwspel 
af. Onwillekeurig blijf je de lijnen volgen 
… nieuwsgierig waar de lijn naartoe gaat. 
Het ontwerp is een transitieruimte  van 
het Bezinningspad naar de Muur en het 
Hoofdgebouw  van het Belgenmonument.
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Initiatief en organisatie

Initiatief en organisatie van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument 
Amersfoort zijn in handen van FASadE, het Architectuurcentrum 
van Amersfoort, in directe samenspraak met de gemeente 
Amersfoort.
Ten behoeve van de publicatie kregen we van 127 ontwerpers 
tekst en beeld toegezonden.

Colofon

Teksten juryrapport, inleiding en redactie: Johanna van der Werff
Organisatie FASadE: Adinda van Wely, Johanna van der Werff
Financiële ondersteuning: gemeente Amersfoort
Vormgeving: ZEEP architects and urban designers, Jan Poolen, 
Yasmin van den Brink
Bijzondere dank aan: 
• alle ontwerpers en hun ontwerpen en voor het 
 aanleveren van beeld en tekst
• Rob Weeda; Elly van Eijk; Max Cramer; Willem Oxener  
 en Carolien de Boer van de gemeente Amersfoort voor  
 hun voorbereidende werkzaamheden en medewerking  
• Pierre de Lange voor het beschikbaar stellen van 
 Stadsring 65-69 ten behoeve van de jurering en het 
 tentoonstellen van de ontwerpen 
• Archief Eemland, Henk van Tilburg, voor het 
 beschikbaar stellen van historisch beeldmateriaal
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www@fasade.nl 




