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DEELNAMEVOORWAARDEN  
OHW ONTWERPWEDSTRIJD ‘VERBEELDING VAN DE WATERLINIE’ 

THEMA: ‘WATER: VRIEND EN VIJAND’ 
 

INLEIDING  
In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van de Oude Hollandse Waterlinie, in het 
rampjaar 1672 aangelegd door prins Willem III. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie 
(Stichting OHW) - waarbij vele van de (16) vestingsteden, versterkte steden, 
inundatiegemeenten en waterschappen zijn aangesloten - organiseert in verband met deze 
viering vele festiviteiten. Een van de projecten van de Stichting is het project  ‘De 
Verbeelding van de Waterlinie’.  Doel hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie een 
beeldentaal met een repeterend element te ontwerpen: een kunstzinnig object dat in OHW 
vestingsteden en langs de waterlinie zou moeten terugkeren en daardoor herkenning 
oproept. Buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte, dus. Hiervoor is door de 
Stichting OHW een speciale ontwerpprijsvraag uitgeschreven.  
 
Gezien haar jarenlange ervaring met de organisatie van kunstcompetities, heeft de Stichting 
OHW de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, organisator van de tweejaarlijkse Groene 
Hart Kunstprijs (GHKPrijs),  verzocht de OHW ontwerpwedstrijd te organiseren en te 
begeleiden.  
 
ACHTERGERONDINFORMATIE 350 JAAR OUDE HOLLANDSE WATERLINIE  
Het gekozen Groene Hart Kunstprijs thema voor 2019 ‘Water: Vriend en Vijand’ sluit aan op 
festiviteiten rond de viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie: een verdedigingslinie 
die het land zou behoeden voor de totale ondergang. In 1672 werd ons land overvallen door 
legers van onder andere de Franse Zonnekoning. Het oosten viel al heel snel in handen van 
de vijand en het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Een jonge 
stadhouder van slechts 21 jaar oud, Prins Willem III, zette als laatste redmiddel een 
waterlinie in werking. Een brede strook land van Muiden  aan de Zuiderzee tot en met 
Woudrichem in Brabant werd wat haastig en ongecontroleerd onder water gezet, 
geïnundeerd.  Maar het werkte…. De vijandelijke legers werden tot staan gebracht en 
uiteindelijk een klein jaar later tot een roemloze aftocht gedwongen. Water was in dit geval 
dus een grote vriend. Die waterlinie heeft daarna, met de nodige aanpassingen, nog 
eeuwenlang dienst gedaan.  In 2022 bestaat die oude, historische linie 350 jaar en de 
bedoeling is dit uitgebreid te vieren. Kunst kan hier een mooie bijdrage aan leveren. 
 
ONTWERPWEDSTRIJD ‘VERBEELDING VAN DE WATERLINIE’  
De OHW ontwerpwedstrijd valt uiteen in 3 gedeelten: 

1. organisatie OHW ontwerpprijsvraag door GHK, expositie en 1e deelverkiezing 
2. reizende tentoonstelling en publieksbeoordeling 
3. uitverkiezing en uitvoering winnende ontwerp. 



OHW deelnamevoorwaarden – def – 13 03 2019 
2 

Ad 1. Organisatie OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ 
De ontwerpwedstrijd loopt parallel aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 kunstcompetitie en -
expositie. Voor de ontwerpwedstrijd is een aparte categorie gecreëerd - ‘Buitenkunst’ - met 
het thema van de GHKPrijs 2019 “Water: Vriend en Vijand”  als leidend thema. 
Kunstenaars die meedoen aan de GHKPrijs 2019 kunnen tevens meedoen aan de OHW 
ontwerpwedstrijd, echter NIET met hetzelfde kunstwerk: er moet voor de OHW 
ontwerpwedstrijd een apart (ontwerp) kunstwerk worden ingediend. 
De voor de OHW Ontwerpwedstrijd ingediende (ontwerp) kunstwerken dingen NIET mee 
naar de GHKPrijs 2019 en de GHK Publieksprijzen 2019.   
Voor de ingediende (ontwerp) kunstwerken zal door GHK echter wél een speciale eerste 
publieks-deelverkiezing worden georganiseerd. 
 
Expositie en 1e publieks-deelverkiezing 
De ingediende (ontwerp) kunstwerken zullen gedurende 6 weken worden geëxposeerd in de 
Stal van Galerie & Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop,  en wel vanaf de opening van 
de GHKPrijs expositie op vrijdagavond 18 oktober 2019 tot en met vrijdag 29 november 
2019.  
 
Tevens wordt door GHK een (eerste) publieks- deelverkiezing georganiseerd (OHW 
Publieksprijs). Via de website www.groenehartkunst.nl  kan iedereen (“het publiek”)  een 
digitale stem uitbrengen op het naar haar/zijn mening beste ontwerp.  Ook tijdens de 
expositie kunnen bezoekers een stem uitbrengen. 
Op zondag 10 november 2019 wordt bekend gemaakt wie volgens het publiek de nummer 1 
tot en met 10 van deze (eerste) deelverkiezing is geworden. De ‘nummer 1’ ontvangt van 
GHK een aanmoedigingsbedrag  van €500.   
 
Noot: De GHKPrijs organisatie is niet meer betrokken bij de organisatie van de reizende 
tentoonstelling langs de OHW vestingsteden van de ingediende ontwerpen, de verdere 
publiekscampagnes van de Stichting OHW na afloop van de GHKPrijs expositie, en de 
uitverkiezing van het winnende ontwerp.   
 
Ad 2. reizende tentoonstelling en publieksbeoordeling 
Na afloop van de GHKPrijs expositie is het de bedoeling dat - in ieder geval - de eerste tien 
uitverkozen (ontwerp) kunstwerken in 2020 gaan reizen langs een aantal vestingsteden van 
de Oude Hollandse Waterlinie. Tijdens deze tentoonstellingen zal het publiek in de 
gelegenheid worden gesteld om een stem uit te brengen op het naar zijn mening beste 
ontwerp. 
Noot: exacte tentoonstellingsschema en lokaties zijn nog niet bekend.    
 
Ad 3. uitverkiezing winnende ontwerp 
Omdat het de bedoeling is het uitverkozen kunstwerk te reproduceren en op diverse plekken 
in vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie te plaatsen, is 
herkenning van de Oude Hollandse Waterlinie het belangrijkste doel.  
Noot: exacte aantal benodigde kunstwerken nog niet bekend. 
Echter, uitvoerbaarheid en reproduceerbaarheid van het ontwerp én het kostenaspect 
spelen ook een belangrijke rol. 
 

http://www.groenehartkunst.nl/
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Eind 2020 wordt door het bestuur van de Stichting OHW, in samenspraak met de provincie 
Zuid-Holland,  de winnaar van de ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterline’ gekozen. 
Hierbij zal uiteraard ook rekening worden gehouden met de uitslagen van de diverse 
publieksverkiezingen.  
De uiteindelijke winnaar van de ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ ontvangt 
van de Stichting OHW een geldbedrag van € 1.000.  
 
Uitvoering van het winnende ontwerp 
De uitvoering van het kunstwerk, en de reproductie daarvan,  geschiedt in samenspraak 
tussen de Stichting OHW en  de kunstenaar. E.e.a. dient in 2022 gerealiseerd te zijn. In dat 
jaar bestaat de Oude Hollandse Waterlinie  350 jaar. Dan zal ook een feestelijke onthulling 
plaatsvinden. 
Noot: exacte datum is nog niet bekend  
 
BELANGRIJKE DATA VOOR DE 1E FASE VAN DE OHW ONTWERPWEDSTRIJD 

 Inschrijven via het inschrijfformulier op  www.groenehartkunst.nl, uiterlijk zondag 
18 augustus 2019. 

 Inleveren (ontwerp) kunstwerken, zaterdag 28 september 2019, 10 - 15 uur 

 Opening expositie vrijdag 18 oktober 2019, 20 uur 

 Expositie (ontwerp) kunstwerken: zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 29 
november 2019 

 Bekendmaking uitslag de 1e publieks-deelverkiezing OHW ontwerpwedstrijd (OHW 
Publieksprijs), zondag 10 november 2019, 16 uur 

 Ophalen (ontwerp) kunstwerken, zaterdag 30 november 2019, 10 – 15 uur.  
Gedurende de expositieperiode kunnen de (ontwerp) kunstwerken niet worden 
opgehaald! 

 Locatie: Galerie & Beeldentuin Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59, 2421 LB 
Nieuwkoop. www.rijlaarsdam.nl – info@rijlaarsdam.nl – 0172 573747 – 06 4257 
6395 

 Stichting Kunstpromotie Groene Hart, www.groenehartkunst.nl – 
info@groenehartkunst.nl – Thea Alders-Timmer 0172 572614 – Loekie Rijlaarsdam 
0172 573747 

___________________________________________________________________________ 
 

http://www.groenehartkunst.nl/
http://www.rijlaarsdam.nl/
mailto:info@rijlaarsdam.nl
http://www.groenehartkunst.nl/
mailto:info@groenehartkunst.nl
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VERDERE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE  
OHW ONTWERPWEDSTRIJD ‘VERBEELDING VAN DE WATERLINIE’ 
 
De OHW Ontwerpwedstrijd is een initiatief van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.  
De Stichting Kunstpromotie Groene H/Art is alleen verantwoordelijk voor de organisatie 
van de ontwerpwedstrijd, de daaropvolgende expositie bij Hoeve Rijlaarsdam, en de 1e 
publieks- deelverkiezing, e.e.a. zoals hierboven omschreven onder Ad 1. 
De organisatie van de daaropvolgende reizende tentoonstelling en publieksverkiezingen 
(Ad 2) en de verkiezing en uitvoering van het winnende ontwerp (Ad 3) komen voor de 
verantwoordelijkheid van de Stichting OHW. 
 
1. Doel van de OHW ontwerpwedstrijd is om voor de viering van het 350 jarig bestaan van de 
Oude Hollandse Waterlinie een beeldentaal met een repeterend element te creëren: een 
kunstzinnig object dat in diverse  OHW vestingsteden en op diverse plekken langs de Oude 
Hollandse Waterlinie zou moeten terugkeren. 
 
2. Deelname staat open voor zowel professionele als amateurkunstenaars van 18 jaar en 
ouder die woonachtig zijn in Nederland.  
 
3. Deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd is gratis. 
 
4. Per deelnemer is de deelname beperkt tot één (ontwerp) kunstwerk. 
 
5. Het in te zenden (ontwerp) kunstwerk dient te voldoen aan het thema: ‘Water: Vriend en 
Vijand’ en dient ook speciaal voor dit thema te zijn vervaardigd;  zie de themaomschrijving 
op de website  www.groenehartkunst.nl  voor een toelichting op het thema.  

6. Het gaat dus om de kunstcategorie Buitenkunst: kunst die in de openbare ruimte wordt 
opgesteld.  
Voorwaarde is dus dat de kunstwerken langere tijd in de buitenlucht kunnen ‘overleven’.  
Noot: exacte tijdsduur nog niet bekend;  is mede afhankelijk van bestemmingsplannen en 
andere wettelijk en lokale regelingen.  

7. Kunstwerken voor de ‘Verbeelding van de Waterlinie’ dienen gereproduceerd te kunnen 
worden vanuit een basisontwerp. Hiertoe dient de kunstenaar een globaal bestek bij te 
voegen waaruit de kosten voor het vervaardigen en reproduceren van het werk blijken.  

8. Aangezien het uiteindelijk om redelijk omvangrijke en misschien ook zware kunstwerken 
(het gaat immers om buitenkunst) zal gaan, zijn er ten behoeve van de expositie en de 
reizende tentoonstelling van de voor de OHW ontwerpwedstrijd ingediende (ontwerp) 
kunstwerken (waaronder ook proefmodellen, schaalmodellen, maquettes, foto’s, en 
tekeningen)  een aantal eisen gesteld ten aanzien van de maximale afmetingen: 

 125 cm hoog en 125 cm breed, inclusief lijst, voor platte kunst, waaronder 
(reproduceerbare) schilderijen, maar ook foto’s en ontwerptekeningen, e.d. 
Een lijst is niet verplicht, maar het werk moet wél ophangbaar zijn, en moet dus door 
de kunstenaar zélf zijn voorzien van een solide ophangsysteem.  

http://www.groenehartkunst.nl/
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 75 cm hoog en 50 cm diameter voor driedimensionale kunst. Voor kleine beeldhouw- 
of keramiekwerken, e.d. zijn sokkels aanwezig. In geval van wat groter werk of 
ruimtelijke objecten, dient - in verband met maximaal beschikbare ruimte - met de 
organisator Stichting Groene Hart Kunst te worden overlegd (per email, 
info@groenehartkunst.nl). Er kunnen – in beperkte mate – ook buitenobjecten 
worden geplaatst.  

9. Ter voorkoming van misverstanden: de uiteindelijke maten van het te realiseren/ 
reproduceren  (prijswinnende) buiten-kunstwerk kunnen dus groter zijn dan die van het voor 
de expositie en de reizende tentoonstelling ingediende (ontwerp) kunstwerk.  

10. Aanmelding voor deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd geschiedt door inschrijving 
via de website van Groene Hart Kunst, www.groenehartkunst.nl.   
Noot: als u via de website inschrijft raden wij u aan om het ingevulde formulier, vóórdat u 
het gaat verzenden, éérst op uw eigen computer op te slaan en pas daarna via internet te 
verzenden.  Als u alles goed heeft gedaan/ingevuld ontvangt u meteen een retourmail van 
Groene Hart Kunst met de bevestiging van uw inschrijving.  
 
11. Mocht downloaden/invullen van het website formulier écht niet lukken dan kunt u – via 
het contactformulier op de website www.groenehartkunst.nl – een inschrijfformulier in 
Word opvragen. Deze kunt u dan na invulling (als bijlage) per email retourneren aan 
info@groenehartkunst.nl. 
 
12. Voor de onder punt 10 en 11 bedoelde inschrijving zijn voorlopig slechts summiere 
gegevens nodig: uw naam en verdere gegevens, uw opleiding, prof of amateur, soort 
kunstwerk en de (circa) afmetingen daarvan t.b.v. de expositie.  
 
13. Deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd is gratis. De sluitingsdatum voor inschrijving 
voor de OHW ontwerpwedstrijd is zondag 18 augustus 2019.  
 
14. In de loop van september ontvangen degenen die tijdig hebben ingeschreven van GHK 
het verzoek om - op de website van Groene Hart Kunst - hun inschrijving te completeren met 
de volledige gegevens en titel van het ingediende (ontwerp) kunstwerk,  én – verplicht - de 
motivering (max. 300 tekens) over de relatie tussen kunstwerk en thema.   
 
Noot: wij raden u aan om het aldus op de website ingevulde formulier, vóórdat u het gaat 
verzenden, éérst op uw eigen computer op te slaan en pas daarna via internet te verzenden. 
Een tweede (volledig ingevuld) exemplaar van dat formulier moet door u namelijk op 
zaterdag 28 september 2019, samen met het kunstwerk, worden ingeleverd (zie punt 15 en 
16). 
 
15. Inleveren van het (ontwerp) kunstwerk dient te geschieden op zaterdag 28 september 
2019, tussen 10 en 15 uur, bij Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 
59 te Nieuwkoop. 
Het (ontwerp) kunstwerk moet zijn gesigneerd en gedateerd, en aan de achter/onderkant te 
zijn voorzien van uw naam/adres en de titel van het werk.  
 

mailto:info@groenehartkunst.nl
http://www.groenehartkunst.nl/
mailto:info@groenehartkunst.nl
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16. Tevens dient bij inlevering op zaterdag 28 september 2019 door u een tweede 
exemplaar te worden meegenomen van het door u conform punt 14 volledig ingevulde 
inschrijfformulier.  

 
17. De voor de OHW Ontwerpwedstrijd ingediende (ontwerp) kunstwerken dingen NIET mee 
naar de GHKPrijs 2019 en de GHK Publieksprijzen 2019.  
 
Alle deelnemers aan de OHW ontwerpwedstrijd dingen wél mee naar de speciale OHW 
Publieksprijs, zoals hierboven beschreven onder Ad 1, en wel door middel van plaatsing van 
een foto van het door hen ingeleverde (ontwerp) kunstwerk op de website van Groene Hart 
Kunst (www.groenehartkunst.nl)   
Noot: Over de verdere gang van zaken ontvangt u dan t.z.t. nadere informatie. U moet in 
ieder geval op de inleverdag, zaterdag 28 september 2019, over een goede, digitale foto van 
uw in te leveren kunstwerk beschikken.  
 
De verkiezing van de nummer 1 van de eerste publieks-deelverkiezing  (OHW Publieksprijs) 
wordt bepaald door online stemming door het publiek via de website van de Groene Hart 
Kunstprijs :  www.groenehartkunst.nl. Ook de door de bezoekers aan de expositie van de 
OHW (ontwerp) kunstwerken uitgebrachte stemmen worden meegeteld.  
Wekelijks worden hiervan op de website de tussenstanden bijgehouden. 

 
18. Het is  niet toegestaan om uw deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd te koppelen aan 
liefdadigheid, giften, sponsoring, in welke vorm dan ook, op straffe van uitsluiting. Uitsluiting 
van deelname geschiedt ook indien blijkt dat er – al of niet met medewerking van de 
deelnemer en op welke wijze dan ook -  wordt gemanipuleerd met schriftelijke en/of digitale 
stemmen.  
 
19. Door deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd verleent de kunstenaar toestemming aan 
de Stichting Kunstpromotie Groene H/Art om afbeeldingen van het (ontwerp) kunstwerk 
zonder vergoeding te benutten voor PR-doeleinden ten behoeve van deze Stichting.   
 
20. Door deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd verleent de kunstenaar tevens aan de 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie toestemming om afbeeldingen van het (ontwerp) 
kunstwerk zonder vergoeding te benutten voor PR-doeleinden ten behoeve van de Stichting 
OHW.  
 
21. Het (ontwerp) kunstwerk dient door de kunstenaar zélf - of iemand namens de 
kunstenaar -  te worden aangeleverd (zaterdag 28 september) en opgehaald (zaterdag 30 
november), telkens van 10 tot 15 uur.  
Noot: Over het ophalen van de (ontwerp) kunstwerken die in de digitale verkiezing zijn 
geëindigd op de plaatsen 1 tot en met 10 zullen door de Stichting OHW aparte afspraken 
met de kunstenaars worden gemaakt. 

 
22. (Ontwerp) kunstwerken die – ondanks schriftelijke waarschuwing (waaronder ook email 
wordt verstaan)  – niet voor 31 december 2019 zijn opgehaald mogen door de Stichting GHK 
en/of de Stichting OHW worden vernietigd of anderszins over worden beschikt. Er vindt géén 
vergoeding aan de kunstenaar plaats. 

http://www.groenehartkunst.nl/
http://www.groenehartkunst.nl/
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23. De (ontwerp) kunstwerken zijn niet verzekerd voor, tijdens en/of na de expositie bij 
Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam en verblijven daar geheel voor risico van de 
deelnemer.  
 
24. De (ontwerp) kunstwerken die deelnemen aan de daaropvolgende, door de Stichting 
OHW georganiseerde  reizende tentoonstelling langs OHW vestingsteden zijn eveneens voor, 
tijdens en/of na de reizende tentoonstelling  niet verzekerd, en verblijven daar geheel voor 
risico van de deelnemer. 
 
Acceptatie voorwaarden  
* Door inschrijving voor/deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd gaat u akkoord met deze 
deelnamevoorwaarden. 
* Door inschrijving voor/deelname aan de OHW ontwerpwedstrijd  gaat u tevens akkoord 
met het opnemen, gebruiken, verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens, zoals 
beschreven in het GHK Privacy Protocol 2018. Gebruik voor nadere informatie deze link: 
https://groenehartkunst.nl/wp-content/uploads/GHK-privacy-protocol-2018-08-08-2018.pdf 
 
 
 
Stichting Kunstpromotie Groene H/Art 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie 
 
13 maart 2019 
 
 
 
 


