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Nota van Inlichtingen 

 
3e Nota van Inlichtingen behorende bij de 11e Eo Wijers Prijsvraag Verrukkelijk 
Landschap, verzonden d.d. 7 april 2020.  
 
Het bepaalde in deze 3e nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van 
de prijsvraag d.d.27 september 2019 en de 1e en 2e nota van inlichtingen.   
 
Opmerkingen van de uitschrijver 
 
Coronacrisis 
De tweede ronde van de 11e Eo Wijers Prijsvraag is 7 februari gestart; met vier 
opdrachtgevende regio's en per regio drie ontwerpteams. De ambitie van deze prijsvraag 
was (en is) dat het een lerend proces is, waarbij teams en regio’s in interactie komen tot 
voorstellen voor een “Verrukkelijk Landschap”. 
De maatregelen rondom de coronacrisis bemoeilijken helaas het interactieve deel. Een 
inventarisatie bij regionale partijen en teams levert echter het beeld op dat de meesten er op 
vertrouwen dat vaart en creativiteit in voldoende mate behouden kunnen worden. Ook als 
men online samenwerkt. 
Daarnaast speelt de wens van de bij de prijsvraag betrokken ministeries om de resultaten te 
benutten voor hun beleidsontwikkeling, onder andere inzake de NOVI en de ontwikkelingen 
in het landelijk gebied. 
 
Planning 
Bovenstaande heeft de uitschrijver doen besluiten om vast te houden aan de oorspronkelijke 
bestaande planning. Hierbij gaat de uitschrijver er voorlopig vanuit dat vanaf mei/juni 
normale 'live' samenwerking (bijvoorbeeld in kleine groepen) wel mogelijk is.  
 
De planning van de Eo Wijers Prijsvraag blijft dus vooralsnog gehandhaafd en ziet er als 
volgt uit:  
• Sluiting inzendingen 2e ronde – 22 juni 2020, 12.00 uur 
• Beoordeling door regionale en nationale jury – 1 en 2 juli 2020 
• Presentatie in de regio’s van eindresultaten – nog niet bekend (we adviseren de regio's 

om deze eind augustus of eerste helft september te plannen) 
• Finale – 23 september 2020, LocHal, Tilburg 
• Publicatie Juryrapport – 23 september 2020 

Finale 
De finale zou plaatsvinden ten tijde van de Landschapstriënnale 2020 in Brabant. Deze 
wordt echter waarschijnlijk verplaatst naar het voorjaar van 2021. We zijn in overleg met de 
Landschapstriënnale over manieren waarop de verbinding behouden kan blijven.  
 
Facturering vergoeding 
Om de ontwerpteams te steunen zal de Eo Wijersstichting op basis van een factuur een 
eerste deel van de vergoeding vooruit betalen, er van uit gaande dat een geldige inzending 
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wordt gedaan. Het tweede deel kan (volgens het Reglement) worden gedeclareerd nadat 
een geldige indiening is gedaan. Deze factuur a E 8.000,- excl 21% BTW kan o.v.v. eerste 
deel vergoeding Eo Wijersprijsvraag via e-maileowijers@eowijers.nl gestuurd worden naar 
Eo Wijers Stichting. t.a.v. Koos Seerden, Postbus 150, 3000 AD Rotterdam,  
 
Online samenwerken 
Teams kunnen indien gewenst gefaciliteerd worden in het online samenwerken, o.a. door het 
beschikbaar stellen van een Zoom licentie. Mocht je hiervan gebruik willen maken stuur dan 
een bericht naar Jannemieke van Dieren via eowijers@eowijers.nl. 
 
Regioateliers 
De omstandigheden maken dat de regioateliers via video plaatsvinden. De meeste regio’s of 
deelnemende bureaus beschikken over de daarvoor benodigd licenties. Mocht dat toch 
problematisch zijn dan is de Eo Wijers Stichting bereid daarvoor de noodzakelijke 
licentiekosten te financieren. 
 
Kempen & Groote Heide 
Het eerste regioatelier heeft succesvol per online vergadering plaatsgevonden op 26 maart.  
Het tweede atelier staat gepland voor 28 mei. 
 
Zuid Limburg 
Het eerste (online) regio-atelier vindt plaats op 19 mei. 
 
Twente 
Op 23 april en 26 mei staan regio-ateliers gepland via video-vergadering. 
 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
Op 12 maart heeft het eerste regioatelier plaatsgevonden. Dat kon, op gepaste afstand, nog 
net ‘analoog’.  
In deze regio hebben de ontwerpteams onder meer de ambitie op tafel gelegd om 
intensiever samen te werken. Dat is ook voorzien in de ambities van deze editie van de 
Eowijers Prijsvraag. De regionale opdrachtgever is hiermee akkoord. Het bestuur van de Eo 
Wijers prijsvraag gaat ook akkoord onder de voorwaarde dat naast de gezamenlijke aanpak 
ook drie individuele inzendingen worden ingediend, gebaseerd op de oorspronkelijke inzet, 
zodat die door de jury apart kunnen worden beoordeeld.  
Op 13 mei is het tweede atelier voorzien; de voorkeur is uitgesproken om dit live te doen, 
alleen op dit moment is door de organisatie gekozen om het toch ook offline te organiseren. 
 
 

 
  


