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Aanleiding voor het project 
Aanleiding voor het starten van het project ‘EO Wijers in de Vechtstreek’ is het verkiezen van de 
Vechtstreek als onderwerp voor een ontwerpprijsvraag van de EO Wijers stichting.  
 
De Eo Wijers Stichting is opgericht ter stimulering van het ontwerpen op een bovenlokaal 
schaalniveau. De ruimtelijke vraagstukken in onze maatschappij vereisen volgens de oprichters een 
visionaire planvormende benadering die uitstijgt boven die van lokale en incidentele oplossingen. 
 
Als belangrijkste middel om bovenstaande doelen te realiseren heeft de stichting gekozen voor het 
eens in de drie jaar organiseren van een ideeënprijsvraag. De keuze van opgave en plangebied worden 
steeds bepaald door actuele kwesties en trends in de uitoefening van en debat over het ruimtelijk 
ontwerp. De Gebiedsvisie Vechtstreek vormt de basis voor de achtste prijsvraagopgave voor de EO 
Wijers Stichting. Behoud van de Vechtstreek als buiten van de Randstad is het centrale thema. 
Centrale opgave is een nieuwe structuurdrager in de Vechtstreek te ontwerpen, een lonkend 
toekomstbeeld voor de vele lokale en regionale initiatieven in de streek. 
 
Doelstelling 
Centraal in deze prijsvraag staat de bijdrage die de inzending moet leveren aan behoud en versterking 
van het karakter van de Vechtstreek. De volgende vragen/opdrachten op verschillend schaalniveau 
zullen in de prijsvraag aan de orde komen: 

• De Vechtstreek kenmerkt zich door een hoog dynamische randstedelijke ontwikkeling versus 
een laag dynamisch traag Vechtlandschap. In de gebiedsvisie Vechtstreek komt de ambitie van 
de noodzaak om te komen tot een robuust groot groengebied duidelijk naar boven. Hoe 
ontwikkel je een landschappelijke eenheid van formaat dat een antwoord biedt op de 
verstedelijkingsdruk van de Randstad en de sluipende versnippering van het landschap?  

• Het zo goed mogelijk inbedden van de herenvecht, die wordt beschouwd als de 17de eeuwse 
parel van de Vechtstreek, in het geheel. Hoe kan dit worden waargemaakt? Hoe kan de 
herenvecht zijn rol als parel blijven vervullen? 

• Het voorstelbaar maken van de realisatie van de sleutelprojecten vanuit een 
uitvoeringsgerichte benaderingswijze; 

• Het creëren van inzichten die bijdragen aan het dichterbij brengen van de uitvoering. Het 
inzicht bestaat uit ruimtelijke, financiële, communicatieve en procesmatige aspecten. 

 
Fasering en resultaat van het project 
Initiatieffase 
De eerste verkenningen (provincie Utrecht) voor dit project ‘Eo Wijers in de Vechtstreek’ zijn 
uitgevoerd binnen het project “Gebiedsvisie Vechtstreek”. In de vijfde werkconferentie in januari 2008 
heeft de Stichting de Vechtstreek verkozen als één van twee prijsvraagopgaven. De andere opgave 
speelt in de Drechtsteden. Met deze beslissing van de Stichting is de initiatiefase afgerond. 
 
Ideenfase 
De prijsvraag zal een combinatie zijn van ontwerpideeën op verschillende schaalniveaus, gericht op 
uitvoering en realisatie, met het verkrijgen van draagvlak en enthousiasme bij betrokken partijen en 
relevante stakeholders. De ideeënprijsvraag bestaat uit twee fasen: de ideeënfase en de 
uitwerkingsfase. 
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De ideeënfase van de prijsvraag is openbaar en staat in het teken van het ontwikkelen van 
(ontwerp)ideeën. In deze fase worden ideeën opgesteld voor het visiegebied. Deze ontwerpideeën 
zullen worden beoordeeld door de Eo Wijersvakjury met een advies van de streekjury Vechtstreek. 
Maximaal drie genomineerden gaan door naar de besloten uitwerkingsfase en worden gekoppeld aan 
specifieke sleutelprojecten. Tijdens een landelijke manifestatie worden de nominaties en de 
sleutelprojecten voor de uitwerkingsfase bekend gemaakt.  
 
Uitwerkingsfase 
In de uitwerkingsfase staat de verdere uitwerking samen met betrokken partijen in de streek centraal 
en wordt gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de sleutelprojecten. Dit 
uitvoeringsprogramma bevat uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, financieël, 
organisatorisch en communicatief opzicht. De opgave, de beoordelingscriteria en de inzendingseisen 
voor dit besloten deel van de prijsvraag worden na de te organiseren stakeholdersmeetings bekend 
gemaakt. De inzendingen van de uitwerkingsfase worden beoordeeld door de streekjury met een 
advies van de Eo Wijersvakjury. Tijdens een streekmanifestatie wordt de prijswinnaar van de 
uitwerkingsfase bekend gemaakt. Dit levert als concreet resultaat een uivoeringsplan voor een 
sleutelproject op. 
 
Het traject bestaat uit de volgende stappen: 
Fase Toelichting 
1 Ideeenfase mei- okt ‘08 Uitschrijven prijsvraag                    mei 2008 

Informatiemarkt   juni 2008  
Sluiting inzendtermijn                30 aug 2008  
Toetsing & Beoordeling  sept 2008 
Landelijke manifestatie  oktober 2008 

2 Uitwerkingsfase nov’08 
– dec’09 
 

Uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, 
financieël, organisatorisch en communicatief opzicht. 
Opstellen uitvoeringsprogramma 

3 Start uitvoering 
(jan ’10) 

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma kan de 
uitvoering starten 

Financiën 
De kosten voor de deelname zijn opgebouwd aan de kosten voor deelname en de kosten voor het 
organiseren en faciliteren van het proces.  
 
Kosten deelname prijsvraag 
De kosten voor deelname aan de prijsvraag bedragen €100.000,-. Daarvan betreft  €70.000,- het 
prijzengeld voor de inschrijvers. De ideenfase van de prijsvraag betreft een open inschrijving. Drie 
geselecteerde bureaus gaan verder naar een uitwerkingsfase en ontvangen €10.000,- voor hun 
inspanningen. De uitwerkingsfase richt zich op de vertaling van ontwerp naar realisatie. De winnaar 
ontvangt €40.000,-. De inspanningen van de ondersteuning vanuit de Eo Wijersstichting zijn begroot 
op €30.000,-. De Stichting levert daarvoor de organisatie van de landelijke manifestatie en de 
juryrapporten. 
 
Proceskosten Provincie Utrecht 
Door de provincie Utrecht wordt een projectleider aangesteld, die gedurende het traject van de 
prijsvraag de regie voert over het proces en de inhoud van de prijsvraag. Uit ervaringen uit de 
deelname van de provincie Noord-Brabant en rekeninghoudend met een totale realisatie van 1,5 jaar 
zijn de proceskosten begroot op €150.000,-. De kosten zijn in onderstaande tabel weergegeven. De 
uitgebreide begroting is in de bijlage opgenomen. 



3

Euro 

Kosten deelname prijsvraag € 100.000 

Kostenproces € 150.000 

TOTAAL  € 250.000 

Communicatie 
De publicatie van de uitkomst van de prijsvraag vindt plaats in het juryrapport dat aan alle deelnemers 
wordt verstrekt. Verder wordt er in de vaktijdschrijften, op meerdere relevante websites (o.a. Eo 
Wijers Stichting en provincie Utrecht) aandacht besteed aan de uitkomsten van de prijsvraag. Tevens 
vindt er een tentoonstelling plaats. De opening van de tentoonstelling van de ideeënfase geschiedt 
tijdens de landelijke manifestatie waarop beoordeling bekend wordt gemaakt.  
 
Risico’s 
De EO Wijersprijsvraag biedt ideeënrijkdom voor implementatie van de visie, ontwikkelkracht 
richting uitvoering met draagvlak in het gebied. Door creativiteit kunnen mogelijk makkelijker andere 
bronnen worden aangeboord (rijk, provincie, gemeenten, waterschap, derden) voor ontwikkeling en 
beheer. De nadelen zijn vooral een kwestie van kosten en regievoering. Wanneer in een helder traject 
geslaagd kan worden in succesvolle regie kan de winst voor het totaal groot zijn. De voordelen in de 
vorm van de inhoudelijke verdieping, het enthousiasme van de vakmensen, de uitstraling van het 
project en het doorstomen naar de uitvoering wegen dan duidelijk op tegen de nadelen. Voorwaarde is 
wel dat de gebiedsopgave helder in beeld moet worden gebracht. Er moet duidelijke focus zijn op de 
opgave waarmee de ontwerpers worden geprikkeld om hun kennis en vaardigheden volledig in te 
zetten.  
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Bijlage: kostenraming in uren

Fase Toelichting Periode Projectleider Landschap arch Ondersteun Communicat
1 Ideeenfase apr- okt ‘08 Uitschrijven prijsvraag apr-08 80 20 16 32

Informatiemarkt mei-08 80 20 16
Sluiting inzendtermijn 30 aug 2008 80 20 16
Toetsing & Beoordeling sep-08 80 20 16
Landelijke manifestatie okt-08 80 20 16 32

Uren subtotaal 400 100 80 64

uurtarief € 82,50 € 73,00 € 50,00 € 75,00

subtotaal kosten € 33.000 € 7.300 € 4.000 € 4.800 € 49.100

2 Uitwerkingsfase nov’08 – dec’09

Uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel,
technisch, financieël, organisatorisch en
communicatief opzicht. nov 08- jul '09 600 200 100 50
Opstellen uitvoeringsprogramma aug '09 - dec '09 200 100 50 50

Uren subtotaal 800 300 150 100

uurtarief € 82,50 € 73,00 € 50,00 € 75,00

subtotaal € 66.000 € 21.900 € 7.500 € 7.500 € 102.900

Totaal proceskosten € 152.000
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