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Voorwoord 
 
Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de maatregelen die zijn opgenomen in de 
planologische kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Met dit programma werken rijk en 
regio - met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit - gezamenlijk aan de verbetering van de 
veiligheid van het rivierengebied. 
 
Het projectontwerp voor het zogenoemde terpenplan Overdiepse Polder is in 2008 door de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd. Bij de voorbereiding is - o.a. bij de 
situering van de nieuwe dijk en de situering, vormgeving en inrichting van de terpen - veel 
aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het plan. In het verlengde daarvan streven de 
betrokken overheden er naar om - samen met betrokkenen - bij de bouw van de boerderijen op de 
terpen een zekere kwaliteit en eenheid in architectuur te realiseren.  
 
De provincie heeft in overleg met de Stuurgroep Overdiep besloten om architecten uit te nodigen 
hierop hun visie te geven en hiertoe een ideeënwedstrijd uit te schrijven. Het voorliggende 
document is het programma voor de besloten ideeënwedstrijd ‘Een boerderijenfamilie voor de 
Overdiepse Polder: eenheid in verscheidenheid’. 
 
Wij wensen deelnemende ontwerpers veel succes toe bij het opstellen van hun inzending en zien de 
inzendingen met belangstelling tegemoet. 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

drs. J.A. van der Schroeff, 
bureauhoofd Oppervlaktewater  
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1. Inleiding 

Het rijk heeft besloten dat de bescherming tegen hoog water voor een deel moet worden gevonden 
door meer ruimte te maken voor de rivieren (Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, 
2006). In Noord-Brabant heeft dat geleid tot een plan voor het ‘ontpolderen’ van de tussen de 
Bergsche Maas en het Oude Maasje gelegen Overdiepse Polder. Hierbij wordt geaccepteerd dat 
de polder van tijd tot tijd (gemiddeld eenmaal per 25 jaar) zal overstromen. Gebruik van de 
ongeveer 550 ha voor landbouw, recreatie, natuur en waterberging blijft mogelijk doordat de 
bebouwing (woning en bedrijfsgebouwen) op terpen komt te liggen.  
 
Vanuit een initiatief van bewoners van de polder is een plan ontwikkeld voor negen terpen met 
evenzoveel boerderijen, het zogenoemde terpenplan. In dit plan wordt een nieuwe dijk aangelegd 
langs het Oude Maasje, dit wordt de nieuwe primaire waterkering. Aan de noordzijde van deze 
dijk komen de terpen waarop de boerderijen worden gebouwd. Als het een keer hoog water wordt, 
is gedurende 4 á 5 weken landbouw niet mogelijk. Nadat het water is gezakt, kunnen de agrariërs 
de polder weer landbouwkundig in gebruik nemen. De planfase voor het project is nagenoeg 
afgerond. 
 
Het plan is niet alleen gericht op de belangen van veiligheid en landbouw. Ook de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied moet een impuls krijgen. Daarom is reeds veel energie gestoken in het 
inrichtingsplan waarin dijkprofielen, plek, omvang en detaillering over de erfbeplanting zijn 
verwerkt. Met het oog daarop vraagt de provincie via een besloten ideeënprijsvraag aan 
ontwerpers om ideeën te leveren voor nieuwe boerderijen die passen bij het beoogde gebruik en 
het landschap. De provincie nodigt ongeveer vijfentwintig ontwerpers uit om deel te nemen aan 
deze besloten prijsvraag. Omdat de nieuwe boerderijen ook bij elkaar moeten passen, is het niet 
uitsluitend de vraag om ideeën te leveren voor de vorm van de (woonhuizen van de) boerderijen. 
Ook wordt gevraagd een visie te geven op het ontstaan van een ‘familie’ van boerderijen op basis 
van het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’.  
Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de inzendingen en beslist over de toekenning van het 
prijzengeld van in totaal € 15.000 excl. BTW. Voorafgaand aan de prijsuitreiking krijgen ook de 
toekomstige bewoners van de terpen de gelegenheid om hun mening te geven over de door de 
vakjury genomineerde inzendingen. 
 
Na afloop van de prijsvraag gaat de provincie in gesprek met de gemeenten Waalwijk en 
Geertruidenberg en met de bewoners van de Overdiepse Polder om na te gaan of gekomen kan 
worden tot uitwerking en verwezenlijking van de ideeën die de prijsvraag heeft opgeleverd. Aan 
deze intentie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
De provincie heeft Architectuur Lokaal, het landelijke kenniscentrum voor cultureel 
opdrachtgeverschap en beheerder van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden, gevraagd om de 
voorbereiding en uitvoering van deze prijsvraag te ondersteunen.  
In dit wedstrijdprogramma zijn de vraagstelling en de regels die gelden tijdens deze prijsvraag 
gespecificeerd. Dit wedstrijdprogramma is bindend voor de provincie en de juryleden.  
Door inzending geven deelnemers aan dit wedstrijdprogramma te onderschrijven.  
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2. Locatie en opgave, randvoorwaarden, programma 
van eisen en resultaat 

2.1. Locatie  

De Overdiepse Polder is gelegen tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje en maakt 
onderdeel uit van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg. Bouwlocaties bevinden zich op de 
aan te leggen terpen langs het Oude Maasje zoals aangegeven op onderstaande kaart. Meer 
concreet is een en ander uitgewerkt in het achtergronddocument ‘Planstudie rivierverruiming 
Overdiepse Polder: Ruimtelijke kwaliteit; Inrichtings- en vormgevingsaspecten’ en het 
Inpassingsplan Overdiepse Polder dat Provinciale Staten op 5 juni 2009 hebben vastgesteld. 

 
2.2. Ambitie en opgave 

De uitschrijver heeft de ambitie om te bevorderen, dat de nieuwe boerderijen in de Overdiepse 
polder een samenhangend ontwerp krijgen. Het zou een aansprekend ontwerp moeten zijn, 
waarmee de bebouwing een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de Overdiepse Polder, 
een polder die op de toekomst is voorbereid en past in de traditie van de streek. Deze ambitie 
berust op de verwachting dat een zorgvuldig ontworpen, samenhangende bebouwing een logisch 
vervolg vormt op het met bewoners ontwikkelde plan voor terpen in de Overdiepse polder.  
De opgave is om te laten zien hoe de uiteindelijke opdrachtgevers hun nieuwe boerderijen tot een 
karakteristiek geheel kunnen maken zonder de grenzen van een gangbaar budget te overschrijden. 
De opgave betreft zowel de vorm van de bebouwing als de methodiek waarmee bewoners en hun 
architecten tot afstemming van hun bouwplannen kunnen komen. Het is de bedoeling dat ook per 
terp een samenhangend geheel van bebouwing, beplanting en landschap ontstaat. Binnen deze 
opgave is de ontwerpvrijheid het grootst bij het woongedeelte van de boerderijen. De 
hoofdinrichting van de terpen ligt immers vast in het Inpassingsplan en is geïllustreerd in de 
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schetsen van Bosch Slabbers landschapsarchitecten (zie bijlagen). Het ontwerp van de stallen zal 
grotendeels worden bepaald door bedrijfsmatige overwegingen.  
 
2.3. Randvoorwaarden 

De ontwerpen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:  
 
Ruimtelijk: 
Het ontwerpidee moet passen binnen de door het Inpassingsplan gegeven situering van woning, 
bedrijfsgebouwen en beplanting (zie bijlage Inpassingsplan Overdiepse Polder 
Deel B: Planregels, in het bijzonder artikel 3). Tevens moet worden uitgegaan van de concept-
inrichtingsschetsen voor de terpen die zijn opgenomen in ‘Planstudie rivierverruiming Overdiepse 
Polder: Ruimtelijke kwaliteit; Inrichtings- en vormgevingsaspecten’ van T. Van Loon (Bosch 
Slabbers landschapsarchitecten, versie definitief 01 1 december 2008, blz 45 en verder). 
 
Juridisch:  
er zijn afgezien van de in het Inpassingsplan genoemde planregels geen juridische randvoorwaarden.  
 
Het ontwerp moet voldoen aan de verplichte elementen uit het programma van eisen.  
 
2.4. Indicaties 

Niet van toepassing. 
 
2.5. Programma van eisen 

De inzending moet voldoen aan de volgende verplichte programmaonderdelen: 
- een voorstel voor de vormgeving van de boerderijenfamilie, met een verduidelijking 

van de gemeenschappelijke elementen waarop de vormverwantschap berust.  
- een illustratie van dit voorstel m.b.t. één van de negen boerderijen, in het bijzonder 

het woongedeelte. Uit het voorstel moet blijken hoe per terp een samenhangend 
geheel van bebouwing, beplanting en landschap ontstaat.   

- een visie op de aanpak van de samenwerking die nodig is om de beoogde samenhang 
tussen de terpen te laten ontstaan. Aangegeven dient te worden hoe recht kan worden 
gedaan aan de keuzevrijheid van individuele opdrachtgevers. 
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3. Wedstrijdregels 

 
3.1. Namen en adressen 

Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam ‘Een boerderijenfamilie voor de Overdiepse Polder: eenheid in 
verscheidenheid’ en wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. 
Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op: 
Architectuur Lokaal, Marlous van Krieken  
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
Telefoon : 020 - 5304000 
E-mail  : Marlous.vanKrieken@arch-lokaal.nl 
 
3.2. Soort prijsvraag 

De prijsvraag is een besloten ideeënprijsvraag 
 
3.3. Doelstellingen 

De prijsvraag moet ontwerpvoorstellen opleveren die kunnen dienen als inspiratiebron voor de 
uiteindelijke opdrachtgevers (toekomstige bewoners) en het lokale bestuur. Langs die weg kunnen 
de ontwerpvoorstellen eraan bijdragen dat de bouw van een serie nieuwe boerenbedrijven een 
impuls wordt voor de ruimtelijke kwaliteit van de Overdiepse Polder. 
 
3.4. Deelnemers 

De uitschrijver vraagt ongeveer vijfentwintig ontwerpers om aan deze prijsvraag deel te nemen. 
Omdat de uitschrijver verwacht dat betere oplossingen ontstaan wanneer ontwerpers 
samenwerken met andere deskundigen bijvoorbeeld op het terrein van agrarische bedrijfsvoering, 
beveelt zij de deelnemers aan dergelijke deskundigen te betrekken bij het voorbereiden van hun 
inzending. 
 
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus, evenals degenen die op enige wijze 
betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de prijsvraag. 
 
3.5. Aanmelding 

Deelname is uitsluitend mogelijk voor uitgenodigde ontwerpers na invulling en retournering van 
het digitale aanmeldingsformulier dat per e-mail zal worden toegezonden. Dit kan tot uiterlijk 17 
december 16:00 uur. Aanmeldingen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet 
geaccepteerd. De aanmelding wordt per e-mail bevestigd. Hierbij wordt ook per e-mail het bij de 
inzending te gebruiken format van de naam- en adresbrief meegestuurd (zie 3.6). 
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3.6. Inzendingen 

De inzending dient anoniem te zijn. Op geen enkele wijze mag de herkomst van het ontwerp 
kunnen worden afgeleid. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder motto. Het motto 
moet voorkomen op alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan. 
 
Inzendingen worden ingediend bij: 
Architectuur Lokaal 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
 
De inzendingstermijn sluit op 15 januari 2010 om 16.00 uur. 
Dat wil zeggen, dat de inzendingen uiterlijk op 15 januari 2010 om 16.00 uur op het aangegeven 
adres moeten zijn aangekomen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige ontvangst 
van hun inzending. Inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging. 
 
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 

 
1. een naambrief:  een gesloten enveloppe met op de buitenzijde het motto en de vermelding 

‘naambrief’ en binnenin:  
− de naam en contactgegevens van de hoofdverantwoordelijke ontwerper, eventuele namen 

van teamleden en een verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de 
hoofdontwerper. Dit alles volgens het bij de bevestiging van aanmelding meegestuurde 
format.  

− een kopie van het bewijs van aanmelding. 
2. een adresbrief: een gesloten enveloppe met op de buitenzijde het motto en de vermelding 

'adresbrief' en binnenin een correspondentieadres volgens het bij de bevestiging van 
aanmelding meegestuurde format.  
De adresbrief dient ertoe om zonodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat 
de anonimiteit wordt doorbroken. 

 
De inzending moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld (inzendingen in een andere dan de 
Nederlandse taal worden niet toegelaten tot de beoordeling). De inzending moet bestaan uit de 
volgende onderdelen: 
 
1. Twee verticale panelen van A1 formaat (841 mm x 594 mm). Andere formaten zijn niet 

toegestaan. De panelen zijn licht van gewicht en relatief stijf van structuur. Ze moeten op vier 
hoeken voorzien zijn van gaatjes om ze op te kunnen hangen. Elk paneel vermeldt het gekozen 
motto. Paneel 1 gaat in op de kenmerken van de te vormen familie van boerderijen. Ook kan 
hier het proces om tot afstemming te komen aan de orde komen. Paneel 2 behandelt één van de 
negen boerderijen meer in detail als illustratie van de relatie tussen woongebouw, 
bedrijfsgebouwen en beplanting op de afzonderlijke terp. 
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2. Een tekst van maximaal 1000 woorden met een toelichting op de inzending. Hierbij wordt 
uitdrukkelijk ingegaan op manier waarop de beoogde samenhang in de bebouwing van de 
negen terpen kan ontstaan en wordt antwoord gegeven op de vraag hoe hierbij recht kan 
worden gedaan aan de keuzevrijheid van individuele opdrachtgevers. De tekst wordt geprint 
op A4 formaat (staand), en wordt per pagina genummerd losbladig aangeleverd. De omslag 
vermeldt het motto van de inzending. De tekst bevat geen illustraties, behalve een print van de 
twee panelen op A3 formaat. De tekst met bijbehorende prints moet in zesvoud worden 
ingeleverd. 

 
3. Een CD-ROM, DVD, of USB-stick met daarop de complete inzending in digitale vorm 

inclusief het motto. De digitale panelen van A1 formaat moeten als pdf- of jpg- bestand met 
een kwaliteit van minimaal 300 dpi worden aangeleverd. De volledige tekst wordt als word 
bestand aangeleverd. Het motto dient ook op de cd-rom en het hoesje daarvan te zijn vermeld. 

 
Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet in de beoordeling betrokken. 
 
Er mogen geen varianten worden ingediend. Als een inzender meer dan één ontwerp wil 
inzenden, moet voor elk ontwerp een ander motto worden gekozen en elk ontwerp afzonderlijk 
worden verpakt en verzonden.  
 
De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de uitspraak te openen en de namen van de 
inzenders bekend te maken.  
 
3.7. Tijdschema van de prijsvraag 

De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema: 
  
Datum Activiteit 

24 november 2009 Uitschrijfdatum 

7 december 2009 Einde mogelijkheid om vragen in te dienen (16:00 uur) 

10 december 2009 Definitief programma met publicatie van antwoorden 

17 december 2009 Sluiting aanmeldingstermijn (16:00 uur) 

15 januari 2010 Sluiting inzendtermijn (16:00 uur) 

22 januari 2010 Toetsing inzendingen gereed 

Februari 2010  Beoordeling door vakjury 

Februari/maart 2010 Beoordeling door bewoners 

Eind maart 2010 Prijsuitreiking en tentoonstelling 
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3.8. Tussentijdse informatie 

Schriftelijke vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen uitsluitend per e-mail 
worden ingediend bij Marlous.vanKrieken@arch-lokaal.nl. De vragenronde sluit op 7 december 2009 
om 16:00 uur. Beantwoording vindt plaats op 10 december 2009 door verzending per e-mail van 
het vraag-en-antwoorddocument aan alle uitgenodigde ontwerpers. Het vraag-en-
antwoorddocument geldt als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en heeft dezelfde binding. 
Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 
  
3.9. Jury 

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden (allen met 
stemrecht voor zover niet expliciet anders aangegeven): 

- Onno Hoes, (gedeputeerde provincie Noord-Brabant, voorzitter zonder stemrecht); 
- Gerard Derks, (architect en lid welstandscommissie Waalwijk); 
- Hedwig Heinsman (architect DUS architecten); 
- Dirk Sijmons (landschapsarchitect en voorzitter kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier); 
- een nader aan te wijzen architect op voordracht van de gemeente Geertruidenberg. 

   
Als secretaris van de jury treedt op René Peusens (provincie Noord-Brabant), zonder stemrecht. 
Penvoerder van de jury is Dirk Bergvelt (Architectuur Lokaal), eveneens zonder stemrecht. 
 
De leden van de jury zijn zelf aanwezig bij de beoordeling en hebben niet de bevoegdheid zich te 
laten vertegenwoordigen. Indien noodzakelijk kan de voorzitter zich wel laten vertegenwoordigen. 
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een autonome uitspraak die bindend is voor 
uitschrijvers en deelnemers. 
 
3.10. Beoordelingscriteria 

De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria, in willekeurige 
volgorde: 

- In hoeverre is de inzending een aansprekend antwoord op de ambitie, de opgave en 
het programma? 

- Is te verwachten dat het voorstel aansluit op de wensen van de bewoners van de 
terpen? 

- Kan de geschetste aanpak van de samenwerking tussen de verschillende 
opdrachtgevers het gewenste resultaat hebben? 

- Wat is de esthetische waarde van het ontwerp, vooral gelet op de relatie tussen heden 
en historie en de relatie tussen bebouwing en landschap? 
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3.11. Beoordelingsprocedure 

De beoordelingsprocedure verloopt als volgt: 
 
a) Toetsingsfase:  
Na het inleveren van de inzendingen worden deze getoetst door een toetsingscommissie bestaande 
uit medewerkers van de provincie Noord-Brabant met ondersteuning van Architectuur Lokaal. 
De toetsingscommissie toetst inzendingen aan de randvoorwaarden en de wedstrijdregels zoals 
genoemd in dit wedstrijdprogramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden 
niet in de beoordeling betrokken. De beslissing hierover wordt genomen door de uitschrijver, 
gehoord de vakjury. 
Tevens wordt getoetst op welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de indicaties en de 
niet-verplichte elementen van het programma van eisen. De resultaten hiervan worden ter 
beschikking gesteld aan de vakjury. 
  
b) Beoordelingsfase: 
In februari 2010 beoordeelt de vakjury de inzendingen. De vakjury beoordeelt de wijze waarop de 
inzendingen reageren op de ambitie en opgave, randvoorwaarden en programma van eisen. De 
vakjury analyseert de inzendingen op de afzonderlijke beoordelingscriteria zoals bovengenoemd. 
Vervolgens selecteert de vakjury op basis van een integrale beoordeling de beste tien plannen als 
genomineerden. Binnen de groep van tien genomineerden wijst de jury drie prijswinnaars aan 
waarbij een rangorde wordt aangebracht tussen de eerste, tweede en derde prijs. 
Uitschrijver en deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de vakjury 
onderwerpen. 
De tien door de vakjury genomineerde inzendingen worden in een afzonderlijke vergadering 
voorgelegd aan de toekomstige bewoners van de negen terpen. Zo krijgen de uiteindelijke 
opdrachtgevers de gelegenheid hun commentaar te leveren bij de door de vakjury als best 
beoordeelde inzendingen. Dit commentaar wordt via een verslag van de bewonersvergadering ter 
beschikking gesteld aan de provincie en de beide betrokken gemeenten. Deze betrekken het 
commentaar samen met het oordeel van de vakjury in het vervolg zoals omschreven onder 3.14. 

 
3.12. Juryrapport 

Uiterlijk 1 april 2010 is het rapport van de jury beschikbaar. Het rapport is schriftelijk en 
openbaar. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscri-
teria en het verloop van de beoordeling. Voor de inzendingen die de laatste beoordelingsronde 
hebben gehaald bevat het rapport per ontwerp een overzicht van wat de toetsing aan deze criteria 
heeft opgeleverd. Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de 
prijsvraag en aanbevelingen aan de uitschrijver.  
  
3.13. Prijzen 

Het totale prijzenbedrag bedraagt € 15.000 (excl. de door de uitschrijver te betalen BTW). De 
jury zal maximaal drie inzendingen bekronen. Aan de bekroning is een prijzengeld verbonden van 
respectievelijk € 7.500, € 5.000 en € 2.500 voor de 1e-, 2e- en 3e prijs. Op basis van 
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zwaarwegende inhoudelijke overwegingen kan de jury besluiten tot een andere verdeling van het 
beschikbare prijzengeld over de winnaars. 
 
De uitschrijver zal het totaal van het prijzengeld uitbetalen en wel uiterlijk op 1 juli 2010. 
 
3.14. Vervolg op de prijsvraag 

Na afloop van de prijsvraag gaat de provincie in gesprek met de gemeenten Waalwijk en 
Geertruidenberg en met de bewoners van de Overdiepse Polder om na te gaan of (o.m. in het 
kader van de welstandsnota’s van beide gemeenten) kan worden gekomen tot uitwerking en 
verwezenlijking van de ideeën die de prijsvraag heeft opgeleverd. Aan deze intentie kunnen geen 
rechten worden ontleend 
 
3.15. Publiciteit en tentoonstelling 

Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de projectleider, 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.  
De uitschrijver heeft het voornemen, de genomineerde inzendingen bij de prijsuitreiking (en zo 
mogelijk ook elders) tentoon te stellen en een publicatie uit te brengen. Nadere informatie hierover 
wordt nog verstrekt.  
 
3.16. Auteursrechten 

De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 
3.17. Gebruik, verzekering, eigendom en terugzending van de 

ingezonden bescheiden 

Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken betreffende de ontwerpen blijven gedurende 30 weken 
na de inzendingdatum ter beschikking van de uitschrijver. Gedurende deze termijn zijn de 
ingezonden bescheiden niet verzekerd.  
Gedurende de termijn dat de ingezonden bescheiden ter beschikking staan van de uitschrijver, 
heeft de uitschrijver het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of te exposeren zonder 
daarvoor de ontwerper enige vergoeding schuldig te zijn. Wel is de uitschrijver verplicht de naam 
te noemen van de maker. Na afloop van deze termijn kunnen de inzendingen worden opgehaald 
in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. 
 
3.18. Geschillen 

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 
beslecht door arbitrage. Arbitrage geschiedt overeenkomstig het Arbitragereglement van de 
Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden voor de dag waarop de 
inzendingen moeten worden ingeleverd.  
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3.19. Slot  

Voor deze besloten ideeënprijsvraag, gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit 
wedstrijdprogramma. 
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