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1 . P R O G R A M M A VA N E I S E N
Het ontwerp bestaat uit een eindbeeld en een schets van het traject om daar te komen.
Welke inrichtingsmaatregelen moeten er genomen worden? Welke spontane processen
krijgen de ruimte? Denk groot. Ga voor de ambitieuze natuurtypen. Maar laat je ook
weer niet beperken door het denken in natuurtypen. Denk creatief over de vorm. Laat
je inspireren door bestaande leembossen.
Er zijn een drietal aspecten die in het ontwerp meegenomen moeten worden.
Het ontwerp moet daarbij oplossingsgericht zijn.
•
Een eerste aspect is hoe om te gaan met het onderhoud van de Beeksche Waterloop
in opdracht van Waterschap De Dommel in relatie tot maximalisering van de
biodiversiteit.
•
Een tweede aspect dat meegenomen moet worden is het oplossen van de
‘erfenis’ uit de landbouw. De Hooge Beek is voormalige landbouwgrond waar
bemesting heeft plaatsgevonden en in het verleden vermoedelijk ook
bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.
•
Een derde aspect is de vraag hoe de betekenis van het gebied vergroot kan worden
voor de omgeving. Denk aan de betekenis voor waterwinning, bronbescherming
voor drinkwater, waterberging en -buffering, CO2-opslag en de betekenis voor
bezoekers.
2 . U I T S C H R IJ V E R O N T W E R P W E D S T R IJ D
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek
en wordt uitgeschreven door ARK. Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon
op: Ger van den Oetelaar, projectleider ARK, ger.vandenoetelaar@ark.eu.

3. VOOR WIE?
De ontwerpwedstrijd staat open voor een ieder die met inachtneming van de gevraagde
producten (zie punt 6) een ontwerp kan indienen. Op de samenstelling van de teams
zal geen toetsing plaatsvinden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, deelnemers
ontvangen geen vergoeding voor deelname.
4. AANMELDING
Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd is aanmelding op uiterlijk 21 maart 2021
noodzakelijk via een bericht aan ger.vandenoetelaar@ark.eu.
5 . I N F O R M A T I E E N S T A R T B IJ E E N K O M S T
De benodigde stukken en achtergrondinformatie ten behoeve van de ontwerpwedstrijd
staan vermeld op de websitepagina www.ark.eu/ontwerpwedstrijdhoogebeek.
Voor de teams die zich aangemeld hebben organiseert ARK begin april 2021 een startbijeenkomst met wandelexcursie door het gebied. De startbijeenkomst biedt tevens de
mogelijkheid om vragen te stellen.
6. VEREISTEN INZENDINGEN
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Beschrijving van de uitgangssituatie;
2. Ontwerptekening(en) met beschrijving van de belangrijkste ontwerpkeuzes en
ontwerpbouwstenen;
3. Een schets of beschrijving van het beoogde eindbeeld en eventueel ontwikkelingen
in de tijd;
4. Een beschrijving van inrichtingsmaatregelen die de komende jaren genomen
moeten worden om het leembos en de beoogde ontwikkelingen te realiseren1;
5. Indicatie/globale inschatting inrichtingskosten2;
6. Beknopte beschrijving van het gewenste beheer.
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Werken, zoals ontgraving of grondverzet, worden alleen ingezet om de oorspronkelijke
abiotiek terug te brengen of te versterken.
Gehele inrichtingstraject (vergunningen, onderzoeken, inrichting, etc.) dient financieel
binnen de standaardbedragen te vallen voor ontwikkeling van de betreffende beheertypes.

2

7. ANONIMITEIT INZENDINGEN
Inzendingen dienen anoniem te zijn. Op geen van de stukken van de inzending of de verpakking mag het handschrift van de ontwerper voorkomen, noch enig teken of lakstempel
of iets dergelijks, waaruit de herkomst van het ontwerp zou kunnen worden afgeleid.
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven:
1. een naambrief, een gesloten enveloppe met op de buitenkant het onderwerp
en de vermelding ‘naambrief ’ en binnen in:
a) naam en adres van de inzender (in geval van een gezamenlijk ontwerp moet
		
duidelijk aangegeven worden wie van het team de hoofdverantwoordelijke is)
b) een verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de ontwerper;
2. een adresbrief, een gesloten enveloppe met op de buitenkant het onderwerp
en de vermelding ‘adresbrief ’ en binnen in een correspondentieadres, niet zijnde
het adres van de inzender. De adresbrief dient ertoe om zo nodig in contact te
kunnen treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit wordt doorbroken.
8 . U I T E R S T E I N L E V E R DAT U M
De uiterste inleverdatum is 14 juni 2021. Ontwerpen dienen op die dag digitaal en
op papier ingediend te zijn:
•
Op papier: Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, onder vermelding van
Ontwerpwedstrijd Leembos Hoge Beek.
•
Digitaal: via ger.vandenoetelaar@ark.eu, onder vermelding van Ontwerpwedstrijd
Leembos Hoge Beek.
Indien van toepassing kunnen grotere ontwerpstukken worden afgeleverd op bovenvermeld adres op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.
9. VRAGEN
Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend, tot 1 mei 2021. Antwoorden
worden verzameld verstrekt in een algemene mail aan alle deelnemers aan deze ontwerpwedstrijd, uiterlijk in de week van 3 mei 2021. Al uw vragen kunt u tot genoemde
datum richten tot bovengenoemd contactpersoon via ger.vandenoetelaar@ark.eu.
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Meer informatie over natuurlijke processen:
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen
Het gaat daarbij vooral over het leesbaar houden van het landschap. De belangrijkste
cultuurhistorische waarden zijn verbonden met de (verdwenen) gemeijnt Bodem van Elde
waaruit De Geelders ontstaan is.

10. BEOORDELINGSCRITERIA
Als beoordelingscriteria gelden:
1. kwaliteit van het eindbeeld (leembos);
2. de mate van optimale combinatie tussen biodiversiteit en natuurlijkheid3;
3. de landschappelijk-ecologische inpassing;
4. hydrologisch herstel;
5. behoud van cultuurhistorische waarden4;
6. de mate van robuustheid als het gaat om klimaatadaptatie;
7. uitvoerbaarheid van de maatregelen;
8. de kosten.

De volgende werkwijze van scoring en weging wordt gehanteerd:
CRITERIA

SCORE (1 TOT 4)

GEWICHT

kwaliteit van het eindbeeld (leembos)

2

de mate van optimale combinatie tussen
biodiversiteit en natuurlijkheid

2

de landschappelijk-ecologische inpassing

2

hydrologisch herstel

2

behoud van cultuurhistorische waarden

1

de mate van robuustheid als het gaat om
klimaatadaptatie

1

uitvoerbaarheid van de maatregelen

1

de kosten		

1

TOTA A L

T O TA A L S C O R E VA N D E Z E I N Z E N D I N G

3

1 1 . VA K J U R Y
De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury. De jury is onafhankelijk van
de deelnemers en doet autonoom uitspraak.
De vakjury bestaat uit de volgende leden:
1. Jos Rademakers (directeur ARK);
2. Rienk-Jan Bijlsma (Wageningen Environmental Research, bosecoloog);
3. Wiel Poelmans (provincie Noord-Brabant, programmacoördinator biodiversiteit);
4. Klaas van der Laan (Maashorst Natuuradvies, gebiedskenner);
5. Vertegenwoordiger Brabant Water
6. Vertegenwoordiger Waterschap De Dommel
7. Floris Alkemade (Rijksbouwmeester, gebiedskenner).
Bij verhindering van één der leden van de jury wordt een vervanger met eenzelfde
kwalificatie als het verhinderde lid verzocht zitting te nemen.
12. BEOORDELINGSPROCEDURE
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:
a) Toetsingsfase: Na ontvangst van de inzendingen voor genoemde sluitingstermijn,
worden deze door ARK (Ger van den Oetelaar en Nico de Koning) in de week van
14 juni 2021 formeel getoetst aan de randvoorwaarden zoals genoemd in dit
wedstrijdreglement en de hierin genoemde vereisten aan de inzending (punt 5)
en daarmee op de volledigheid van de ingediende stukken.
a. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in verdere
		
behandeling genomen en daarmee uitgesloten van deelname. De indiener zal
		
hierover schriftelijk en met redenen omkleed worden geïnformeerd.
b. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door ARK (Ger van den Oetelaar
		
en Nico de Koning) waarop eenmalig beroep mogelijk is. Ter herbeoordeling
		
van het besluit tot uitsluiting kan de inzending worden voorgelegd aan de
		
leden van de jury. De beoordeling en het daaropvolgend besluit van de leden
		
van de jury is bindend waarop geen beroep meer mogelijk is.
b) Beoordelingsfase: In de week van 21 juni 2021 vindt de beoordeling door de vakjury
plaats. De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave,
voldoen aan de beoordelingscriteria en waarbij deze beoordeling resulteert in een
totale score van de indiening.
a. In geval van de gelijke beoordeling (score) van een of meerdere inzendingen
		
kan de vakjury een herweging van de behaalde score overwegen. Het besluit
		
hiertoe wordt genomen bij een meerderheid van stemmen van juryleden.

b.
		
c.
		

De beoordeling van ontwerpen door de vakjury is bindend en kent daarmee
geen mogelijkheden tot beroep.
In de eerste week van juli 2021 wordt door de voorzitter van de vakjury het
winnende ontwerp bekendgemaakt en worden de naambrieven geopend.

13. JURYR APPORT
Zodra de winnaar bekend is gemaakt, wordt het rapport van de jury openbaar
beschikbaar gesteld via www.ark.eu/ontwerpwedstrijdhoogebeek. Het juryrapport bevat
een algemene interpretatie en beoordeling (score) van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling. Bovendien bevat het juryrapport een
evaluatie van de resultaten en aanbevelingen aan de uitschrijver. Met inachtneming
van bepaling 16 van dit reglement en enkel met schriftelijke toestemming van de
indieners zullen alle ingediende ontwerpen vervolgens worden gebundeld en
gepubliceerd in een inspiratiegids.
1 4 . P R IJ Z E N G E L D
Het winnende ontwerp wordt gehonoreerd met € 10.000,- (incl. BTW).
1 5 . V E RVO LG E N R E A L I S AT I E
Het is de intentie dat het winnende ontwerp wordt gerealiseerd. Dit geschiedt in nauw
overleg met ARK. Op basis van het winnende ontwerp kan besloten worden tot opdrachtverlening (onder voorbehoud) aan het winnend ontwerpteam om het winnende
ontwerp om te zetten in een concreet inrichtingsplan, eventueel aangevuld met externe
deskundigen. Hiervoor is een maximaal inrichtingsbudget (voor het perceel Hooge
Beek) beschikbaar van € 140.000,- (incl. BTW).
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de winnaar betrokken wordt - dan wel partij is bij de uitwerking van het ontwerp en de realisatie.
16. AUTEURSRECHTEN
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.
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17. OVERIGE BEPALINGEN
BESCHIKBAARHEID ONTWERPEN EN PUBLICITEIT

Alle voor de ontwerpwedstrijd ingezonden stukken betreffende de ontwerpen blijven tot
het moment van openbaarheid van het juryrapport ter beschikking van de uitschrijver.
Gedurende de termijn van beoordeling en publiciteit over de ontwerpwedstrijd, zal de
uitschrijver enkel en alleen dan gebruik maken van ingediende ontwerpen of delen
daarvan (afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze), pas nadat hiertoe
schriftelijke toestemming is gevraagd en verkregen van de indiener(s).

A A N VA A R D I N G

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden
en condities.
W IJ Z I G I N G E N

De uitschrijver houdt zich het recht voor om de periode van de wedstrijd te verlengen,
om de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren wegens omstandigheden
buiten zijn controle en zal hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

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

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

De uitschrijver zal de ingediende dossiers van de niet-winnende ontwerpen
terugsturen naar de indiener(s). De ontwerpen blijven daarmee eigendom van de
indiener/ontwerper.
S C H A D E V E R A N T W O O R D E L IJ K H E I D

De uitschrijver kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan de
dossiers gedurende de duur van de wedstrijd en de tijd dat de dossiers in zijn bezit zijn.
P E R S O O N S G E G E V E N S E N P R I VA C Y

Door deelname aan de ontwerpwedstrijd stemt de ontwerper ermee in dat zijn/haar
persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt om de inzending te
verwerken, te beoordelen en daarover contact met hem/haar op te kunnen nemen.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet worden doorgestuurd naar
onbevoegde personen. Na de wedstrijd worden de persoonsgegevens verwijderd.
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