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Inleiding 
 
 
Het pilotteam “Het Snelweghuis” schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit voor 
architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, woonachtig in de 
Europese Unie, voor het ontwikkelen van ideeën voor een ‘snelweghuis’: een 
ensemble met multifunctionele gebruiksmogelijkheden en verblijfsruimtes in de 
onmiddellijke nabijheid van een snelweg.  
 
De prijsvraag wordt uitgeschreven in het kader van het innovatieprogramma 
Wegen naar de Toekomst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit 
programma heeft tot doel vernieuwende thema's voor mobiliteitsvraagstukken in 
Nederland te verkennen en in ontwikkeling te brengen. De huidige aanpak van het 
vraagstuk van leefbaarheid richt zich vooral op mitigatie: het zoveel mogelijk 
beperken van negatieve aspecten van de weg. Mogelijke kansen worden nog 
nauwelijks aangegrepen. In het programma Wegen naar de Toekomst wordt, 
behalve naar toekomstbeelden en toekomstperspectieven, ook gezocht naar 
concrete voorstellen als eerste stap naar beoogde verbeteringen. 
 
De prijsvraag komt onder meer voort uit het streven van de rijksoverheid om de 
architectuur van de infrastructuur te stimuleren en de stedelijke structuren te 
herstellen. Een integrale aanpak staat daarbij voorop. De ontwikkelingen van de 
laatste decennia hebben geresulteerd in een gefragmenteerd en rommelig 
wegbeeld, met een grote diversiteit aan schakelkasten, portalen en 
geluidsschermen. Daarnaast zijn er in rap tempo ongeïnspireerde 
bedrijventerreinen gerealiseerd in een lintbebouwing langs de wegen, waardoor de 
overgangen tussen het stedelijk en het buitengebied versluierd zijn geraakt.  
Het ontwikkelen van een snelweghuis kan een instrument zijn voor de 
opwaardering van de vormgeving en de stedelijke integratie van de infrastructuur, 
en sluit tevens aan bij de actuele belangstelling voor intensief en meervoudig 
ruimtegebruik. De traditionele scheiding tussen vooral de functies wonen (maar 
ook werken en recreatie) en infrastructuur is echter nog sterk. De prijsvraag biedt 
een kans om architectonische kwaliteitsverbetering van inbedding van de snelweg 
mogelijk te maken en diverse functies te integreren. In de beleving van het 
(stedelijk) landschap kan het snelweghuis een verbindend element tussen weg en 
omgeving vormen. 
 
Het doel van de prijsvraag is het bijdragen aan kennisontwikkeling en het 
stimuleren van innovatief denken, het ombuigen van het negatieve imago van de 
infrastructuur, het bijdragen aan verbetering van de architectonische kwaliteit van 
een geïntegreerde infrastructuur en het denken over bouwen - met name 
woningbouw - op plaatsen waar men dat in de huidige omstandigheden niet 
vanzelfsprekend acht. Van belang is bovendien dat er een publieke discussie op 
gang gebracht wordt over en belangstelling gewekt wordt voor het wonen, werken 
en recreëren in directe relatie tot de snelweg. Verwacht wordt dat de snelweg in de 
komende decennia op een specifieke groep mensen aantrekkingskracht zal 
hebben om op, onder of langs te wonen en te werken - zeker wanneer de nadelige 
aspecten zoals het negatieve imago van auto's, geluids- en stankhinder door 
technologische vernieuwingen afnemen. Met deze prijsvraag kan worden getoond 
dat de snelweg ook nu al een meerwaarde kan bieden voor bebouwing. 
 
De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die zal bestaan uit 
gezaghebbende ontwerpers en andere deskundigen, en die zal worden 
voorgezeten door de Rijksbouwmeester. De uitspraak van de jury is bindend en 
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wordt verwoord in een juryrapport. Er zullen een 1e, 2e en 3e prijs worden 
uitgeloofd, alsmede eervolle vermeldingen, indien de jury daartoe mocht besluiten. 
Het totale prijzengeld bedraagt f. 150.000,-. De inzendingen worden na afloop van 
de prijsvraag tentoongesteld en gepubliceerd.  
 
De prijsvraag wordt afgesloten met de prijsuitreiking, een tentoonstelling en 
bijbehorende publiciteit. De uitschrijver streeft ernaar op termijn te komen tot de 
realisatie van tenminste één snelweghuis. Hierover zal nadere besluitvorming 
plaatsvinden, en er kunnen dan ook geen rechten aan deze intentie worden 
ontleend. 
 
Dit prijsvraagprogramma is bindend voor de uitschrijver en de juryleden. De 
deelnemers geven door inzending aan dit prijsvraagprogramma te onderschrijven.  
 
Dit prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor 
een prijsvraag, zoals beschreven in het Kompas en genoemd in het Convenant 
Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur 
en interieurarchitectuur.  
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Locatie en opgave 

 
Ter situering van het snelweghuis kan gekozen worden uit drie typen locaties:  

 een binnenstedelijke locatie <koppeling naar de desbetreffende kaart>,  

 een buitengebied en <koppeling naar de desbetreffende kaart> 

 een overgangszone tussen een stedelijk en een buitengebied<koppeling naar 
de desbetreffende kaart>.  

Elk van de locaties heeft een oppervlakte van circa 1 km². Binnen de gekozen 
locatie wordt door de inzender een plangebied van maximaal 100.000 m² bepaald, 
waarbinnen het snelweghuis wordt gesitueerd. 
 
De opgave is het leveren van ideeën voor mogelijkheden om wonen, werken, 
recreëren en infrastructuur - met de nadruk op wonen - te integreren in de vorm 
van een idee voor een 'snelweghuis': een bouwkundig ensemble met 
multifunctionele gebruiksmogelijkheden en verblijfsruimtes in de onmiddellijke 
nabijheid van een snelweg. Dit, in tegenstelling tot de gangbare denkwijze over het 
wegstoppen van de weg achter schermen en wallen of onder overkappingen.  
Gevraagd wordt om gemotiveerde ideeën die het uitwerken daarvan tot een 
concreet ontwerp rechtvaardigen, hetgeen op termijn kan resulteren in de bouw 
van een snelweghuis.  
 
 

Randvoorwaarden 
 
Aangezien het om een ideeënprijsvraag gaat, worden - behoudens de verplichte 
elementen in het programma van eisen - in dit programma geen financiële of 
juridische randvoorwaarden gesteld. De ideeën behoeven strikt genomen niet te 
voldoen aan de vigerende regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld geluidshinder, 
externe veiligheid en luchtkwaliteit. Het gaat bij deze prijsvraag immers om locaties 
waar het onder de huidige omstandigheden en regelgeving niet gebruikelijk is 
(woningen) te bouwen. Inzendingen dienen bij afwijking van de nu algemeen 
gangbare beperkingen bij het bouwen op, langs of onder de snelweg wél 

compenserende kwaliteitskenmerken te bevatten.  
 
 

Indicaties 
 
Gebruik 
Het snelweghuis bevat woon- en werkruimten - met de nadruk op wonen - alsmede 
door de inzender te bepalen overige voorzieningen. De snelweg maakt integraal 
deel uit van het idee.  
 
Ruimtelijke sfeer 
Het snelweghuis kan gesitueerd zijn op, onder of direct naast de snelweg en is 
geïntegreerd met de snelweg. Het snelweghuis straalt architectonische kwaliteit uit.  
Om de gedachten te kunnen bepalen wordt verwezen naar de visie Verkeer en 
Vervoer in 2030 <doorkoppeling naar Wnt_wa.pdf blz. 11 t/m 19>. 
 
 

Programma van eisen  
 
Het programma van eisen: 
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- ter situering van het idee wordt, binnen één van de aangeboden locatietypen, 
een gebied van maximaal 100.000 m2 bepaald; 

- de snelweg vormt een meerwaarde voor het ensemble, en het ensemble vormt 
een meerwaarde voor de snelweg; 

- de hoofdontsluiting ligt aan de snelweg; 
- veel aandacht moet worden besteed aan vormgeving en inpassing in de 

omgeving. Afhankelijk van het gekozen plangebied maken eventuele 
kunstwerken, op- en afritten, geluidswerende voorzieningen en dergelijke 
integraal deel uit van het idee; 

- het snelweghuis moet in principe technisch uitvoerbaar kunnen zijn. 
 
 

De prijsvraagregels 
 

Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam www.snelweghuis.nl en wordt 
uitgeschreven door het pilotteam “Het Snelweghuis” . Namens de uitschrijver treedt 
een contactpersoon op, die uitsluitend bereikbaar is per e-mail op adres 
<snelweghuis@bwd.rws.minvenw.nl> 
 
De prijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag.  
 
Het doel van de prijsvraag is: 
- het bijdragen aan kennisontwikkeling en het stimuleren van innovatief denken; 
- het ombuigen van het negatieve imago van de infrastructuur; 
- het bijdragen aan verbetering van de architectonische kwaliteit van een 

geïntegreerde infrastructuur; 
- het denken over bouwen, en met name het bouwen van woningen, op plaatsen 

waar men dat in de huidige omstandigheden niet vanzelfsprekend acht;  
- het genereren van discussie over en belangstelling voor het wonen, werken en 

recreëren in directe relatie tot de snelweg. 
De verwachting is dat de snelweg in de komende decennia op een specifieke 
groep mensen aantrekkingskracht zal hebben om op, onder of langs te wonen, te 
werken en te recreëren. Met deze prijsvraag kan worden getoond dat de snelweg 
ook nu al meerwaarde kan bieden voor bebouwing. 
 
Deelname aan deze prijsvraag staat open voor architecten, stedenbouwkundigen 
en landschapsarchitecten, woonachtig in de Europese Unie. Medewerkers van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat kunnen buiten mededinging aan de 
prijsvraag deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus 
en degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van 
de prijsvraag. 
 
 
 
 
 

Inzendingen 
 
De inzendingen moeten bestaan uit drie horizontale panelen van A1-formaat en 
een bijbehorende brochure van A4-formaat. Andere formaten zijn niet toegestaan. 
De panelen moeten genummerd worden van 1 tot en met 3. De panelen zijn licht 
van gewicht en (relatief) stijf van structuur. Ze moeten op de vier hoeken zijn 



Prijsvraagprogramma Ideeënprijsvraag www.snelweghuis.nl                                   14 september 
2000 

 6 

voorzien van gaatjes om ze op te kunnen hangen. Materiaal dat niet is gevraagd 
wordt niet in de beoordeling betrokken.  
 
De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ideeën moeten worden ingezonden 
onder motto, bestaande uit Latijnse lettervormen of Arabische dan wel Romeinse 
cijfers. Het motto moet voorkomen op alle bij de inzending behorende bescheiden 
en de verpakking daarvan.  
Er mogen geen varianten worden ingediend onder één motto. Wordt door een 
deelnemer meer dan één idee ingezonden, dan moet voor elk idee een ander 
motto worden gekozen en moet elk idee afzonderlijk worden verpakt en verzonden.  
Op geen der stukken van de inzending of de verpakking mag het handschrift van 
de bedenker voorkomen, noch enig teken of lakstempel of iets dergelijks, waaruit 
de herkomst van het idee zou kunnen worden afgeleid. 
 
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven: 
- een naambrief, een gesloten enveloppe met buiten op het motto en de 

vermelding 'naambrief' en binnenin:  
 a) naam en adres van de inzender. In geval van een gezamenlijk idee 

moeten naast de hoofdverantwoordelijke alle betrokken bedenkers 
worden genoemd; 

 b)  een verklaring dat het idee het geestelijk eigendom is van degene 
die het ingediend heeft;  

 c)  ten behoeve van de mededinging naar de prijzen een vermelding 
van het nummer van inschrijving van de (hoofd)ontwerper in het 
Nederlandse Architectenregister of, voor elders in de Europese 
Unie ingeschreven ontwerpers, het nummer van inschrijving in het 
aldaar officiële architectenregister, 
indien de inzender werkzaam is bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat dient dit te worden vermeld.  

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

 
De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de (interne) uitspraak te 
openen. De namen van de deelnemers worden bekend gemaakt op een door de 
jury vast te stellen datum, doorgaans samenvallend met uitbrengen van het 
juryrapport bij de prijsuitreiking.  
 
 
 
 
 
 
De panelen 
 
Paneel 1: context 
Op dit paneel moet inzicht worden gegeven in het gekozen plangebied dat valt 
binnen één van de gegeven locatietypen waarin de inzender het snelweghuis heeft 
gesitueerd. In ieder geval moet een situatietekening worden geleverd en een 
dwars- en lengtedoorsnede ter hoogte van het snelweghuis (schaal 1:1000). 
Verder tekeningen naar eigen voorkeur die aanvullend inzicht bieden in de 
specifieke gegevens van het gekozen plangebied in relatie tot de snelweg.  



Prijsvraagprogramma Ideeënprijsvraag www.snelweghuis.nl                                   14 september 
2000 

 7 

 
Paneel 2: functioneel 
Dit paneel toont een ruimtelijke vertaling van het programma en bevat 
plattegronden, gevels en doorsneden (schaal 1:200). Duidelijk moet zijn op welke 
wijze het programma is georganiseerd in het ensemble en hoe de ontsluitingen zijn 
gedacht.  
 
Paneel 3: sfeerbeelden 
Dit paneel geeft een indruk van de indeling en de materialisering, kleurgebruik en 
andere specifieke keuzen die bepalend zijn voor het karakter van de bebouwing. 
Het staat de deelnemers vrij om, in reactie op de opdracht, te kiezen op welke 
wijze dit inzicht wordt geboden. Er kan gebruik gemaakt worden van 
perspectieven, isometrieën en dergelijke. 
 
Op alle panelen moet - zo mogelijk - de schaal duidelijk zijn aangegeven. Gebruik 
van techniek en kleur is vrij. Wel moeten de deelnemers rekening houden met de 
reguliere vereisten bij expositie van het ingezonden materiaal of bij grafische 
reproduktie bij een eventuele publikatie. 
 
De brochure 
 
De brochure is losbladig, per pagina genummerd en probleemloos te reproduceren 
zonder verlies aan inzichtelijkheid of leesbaarheid. Op het omslag van de brochure 
moet het gekozen motto van de inzending worden vermeld. De brochure moet in 
achtvoud worden ingeleverd. 
 
In maximaal 2500 woorden bevat de brochure in ieder geval: 
- een visie op de opgave; 
- een toelichting op de gekozen situatie; 
- een toelichting op de uitgangspunten en het resultaat van het idee; 
- bijzonderheden en details; 
- eventueel kritische kanttekeningen en aanbevelingen, 
plus een verkleining van de panelen. De brochure bevat verder geen dubbelingen 
met de informatie die op de panelen is verschaft. Zwart-wit illustraties bij de tekst, 
die aanvullende informatie verschaffen, zijn geoorloofd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdschema van de prijsvraag 
 
De prijsvraag is uitgeschreven op vrijdag 20 oktober 2000. Het programma kan 

worden gedownload van website www.snelweghuis.nl. 
Aanmelding moet geschieden tot en met uiterlijk vrijdag 24 november 2000, door 
retournering van het aanmeldingsformulier op de website met naam en adres van 
de aanmelder.  
 
De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema:  
Lancering prijsvraag:  medio oktober  
Start aanmelding:  vrijdag 20 oktober 2000 
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Sluiting aanmelding:  vrijdag 24 november 2000 
Indienen vragen:  tot en met vrijdag 8 december 2000 
Beantwoording vragen:  vrijdag 15 december 2000  
Sluiting inzending:  vrijdag 12 januari 2001 om 16.00 uur 
Toetsing:   week 4 en 5 (22-31 januari 2001)  
Beoordeling:   week 6, 7 en 8 (5-23 februari 2001) 
Uitspraak en juryrapport: eind maart 2001  
Prijsuitreiking:   april of mei 2001 
 
Totale periode prijsvraag: 28 weken 
 

De inzendingstermijn sluit op vrijdag 12 januari 2001 om 16.00 uur. 
 
Adres waar inzending moet worden ingeleverd: 
Architectuur Lokaal,  
Tussen de Bogen 18, 
1013 JB  Amsterdam 
 
 

Tussentijdse informatie  
 
Vragen met betrekking tot het prijsvraagprogramma kunnen uitsluitend digitaal 
worden ingediend door inzending van een e-mail naar 
<snelweghuis@bwd.rws.minvenw.nl> tot en met uiterlijk vrijdag 8 december 2000, 
24.00 uur.  
Na de vragenronde worden alle gestelde vragen met de daarbij behorende 
antwoorden en relevante informatie die van principiële aard voor de prijsvraag 
worden geacht, in één document gepubliceerd op de website en op deze manier 
aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Dit document geldt vanaf dat moment 
als aanhangsel van het prijsvraagprogramma en heeft dezelfde binding. 
Beantwoording van de vragen vindt plaats op vrijdag 15 december 2000.  
 
Overleg buiten deze procedure is niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
 

Jury 
 
De inzendingen worden beoordeeld door een jury die wordt voorgezeten door de 
Rijksbouwmeester. De voorzitter van de jury heeft stemrecht. 
De jury bestaat verder uit een disciplinaire vertegenwoordiging met daarbij de 
volgende disciplines en leden: 

 
ontwerpers met affiniteit tot het onderwerp:  
 Francine Houben,  
 Jan Brouwer, 
architectuurcriticus, opiniërend:  
 Tracy Metz,  
landschapsarchitect:  
 Dirk Sijmons;  
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marktpartijen: 
 Gar Hendriks;  
buitenlands ontwerper:  
 Luc Deleu (B). 

 
Gerard van Sloten van de Rijkswaterstaat Bouwdienst zal als onafhankelijk 
inhoudelijk secretaris zonder stemrecht optreden. 
Bij verhindering van één der leden van de jury wordt een reservelid opgeroepen 
met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. 
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een autonome uitspraak. 
 
 

Beoordelingscriteria 
 
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria.  
In willekeurige volgorde: 
- de wijze waarop de inzender reageert op de opgave, het programma van eisen 

en de context; 
- de mate waarin de inzending bijdraagt aan het doel van de prijsvraag; 
- de architectonische kwaliteit; 
- de verbeeldingskracht en de inzichtelijkheid van de inzending. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordelingsprocedure 
 
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:  
 
Toetsingsfase 
Na het inleveren van de inzendingen worden deze in week 4 en 5 in 2001 getoetst 
door de secretaris, gehoord de jury. 
De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals die genoemd zijn 
in dit prijsvraagprogramma en de bijbehorende bijlagen. Tevens worden de 
inzendingen getoetst aan de prijsvraagregels zoals genoemd in dit 
prijsvraagprogramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden 
niet in de beoordeling betrokken. De beslissing hierover wordt genomen door de 
jury.  
Tevens wordt getoetst op welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de 
indicaties en het programma van eisen. De resultaten hiervan worden ter 
beschikking gesteld aan de jury. 
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Beoordelingsfase 
In de weken 6, 7 en 8 in 2001 vindt de beoordeling plaats.  
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, de 
context, randvoorwaarden en programma van eisen, en analyseert de inzendingen 
op de afzonderlijke beoordelingscriteria.  
Vervolgens geeft de jury op basis van een integrale beoordeling aan welke 
inzendingen voor bekroning in aanmerking komen, en geeft een rangorde aan: een 
1e, 2e en 3e prijs, alsmede eervolle vermeldingen, indien de jury daartoe mocht 
besluiten. De jury kan wanneer zij vindt dat de kwaliteit van de inzendingen daartoe 
aanleiding geeft, meer dan één eerste prijswinnaar aanwijzen. Uitschrijver en 
deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de jury 
onderwerpen.  
Na de definitieve uitspraak van de jury kunnen de naambrieven worden geopend. 
De openbaarmaking geschiedt in principe gelijk met het uitbrengen van het 
juryrapport bij de prijsuitreiking. Afhankelijk van de aard en het aantal van de 
inzending kan jury besluiten maximaal tien bekroonde inzendingen te nomineren. 
In dat geval geschiedt de openbaarmaking na de finale beoordeling, maar vóór de 
prijsuitreiking. 

 
 

Juryrapport 
 
Het rapport van de jury is openbaar en bevat een algemene interpretatie van de 
gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling. Tevens is 
aangegeven in welke ronde de niet bekroonde ideeën zijn afgevallen. Bovendien 
bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en 
eventuele aanbevelingen aan de uitschrijver.  
 
 
 
 
 
 
 

Prijzen 
 
Het totale prijzenbedrag bedraagt f.150.000,- (€  68.067,00) exclusief de door de 
uitschrijver te vergoeden BTW. De uitschrijver zal het totale prijzenbedrag uiterlijk 
twee maanden na de prijsuitreiking uitbetalen. 
De jury zal het prijzengeld naar eigen inzicht verdelen over de bekroonde 
inzendingen, die zullen bestaan uit een 1e, 2e en 3e prijs en eventueel eervolle 
vermeldingen. 
 
  
 

 

Publiciteit, publikaties en tentoonstelling 
 
Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de projectleider, niet toegestaan in de 
publiciteit te treden over zaken die op enigerlei wijze samenhangen met de 
inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is 
bekend gemaakt.  
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De uitschrijver heeft de intentie de inzendingen, of bij een zeer grote deelname een 
selectie van de inzendingen, te exposeren op een nader te bepalen locatie. De 
inzendingen worden door de deelnemers beschikbaar gesteld voor deze 
tentoonstelling, voor de voorgenomen catalogus en voor andere door de 
uitschrijver uit te brengen publikaties. 
Om de publieke discussie te stimuleren heeft de uitschrijver voorts de intentie om 
de bezoekers van de tentoonstelling hun mening te vragen omtrent de 
gepresenteerde ideeën.   

 

Auteursrechten  
 
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik, eigendom en terugzending van de ingezonden 

bescheiden  
 
Alle voor de prijsvraag ingezonden stukken betreffende de inzending blijven tot 25 
weken na de uiterste inzendingsdatum ter beschikking van de uitschrijver. 
Gedurende de termijn dat de ingezonden bescheiden ter beschikking staan van de 
opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de ingezonden bescheiden te 
publiceren of te exposeren op de wijze zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma, 
zonder daarvoor de bedenker enige vergoeding schuldig te zijn.  
Voor afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze, is toestemming van 
de inzender vereist. 
Na afloop van deze termijn kunnen de inzendingen tot uiterlijk 31 augustus 2001 
tot 17:00 uur bij het adres van aanlevering weer worden opgehaald. Van de 
ingezonden bescheiden die niet worden opgehaald vervalt het eigendomsrecht aan 
de uitschrijver van de wedstrijd. 
 
 

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

Slot  
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Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit 
prijsvraag-programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dit prijsvraagprogramma is opgesteld door Cilly Jansen, Architectuur Lokaal in opdracht 
van Rijkswaterstaat, Ministerie VenW, in samenspraak met het Pilotteam Snelweghuis, en 
met adviezen van Herma de Wijn (Rijksgebouwendienst, Ministerie VROM) en Marc 
Visser (S@M stedebouw architectuurmanagement) 
 


