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Wie de geschiedenis door zijn oogharen bekijkt, kan 

deze zien als een opeenvolging van dramatische 

perioden enerzijds en perioden van relatieve rust 

anderzijds. Aangrijpende perioden worden herdacht 

en krijgen een plek toegedacht, waardoor men 

langzaamaan weer in het reine komt met het eigen 

verleden. Soms beperkt dit herdenken zich puur tot een 

plek in het collectieve dan wel individuele geheugen. 

Soms is er letterlijk sprake van een tastbare plek of 

een gebouw, een fysieke plek om de gebeurtenis 

te verwerken. Gebeurtenis en herinnering krijgen 

letterlijk vorm.

Het Belgenmonument is een duidelijk voorbeeld 

van hoe de weerslag van een herinnering aan een 

schokkende gebeurtenis vorm kan krijgen. Het is 

een in steen en park uitgedrukte  dankbetuiging voor 

hulpverlening en medemenselijkheid in een diep 

ingrijpende tijd.
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Ontwerpwedstrijd Belgenmonument Amersfoort 

In mei van het jaar 2016 was de release van de 

Ontwerpwedstrijd Belgenmonument. De aanleiding 

voor het uitschrijven van de Ontwerpwedstrijd 

is de viering van ‘100 jaar Belgenmonument-

herdenking vluchtelingen WOI’ in het jaar 2016. In 

dit jaar wordt hernieuwd aandacht besteed aan het 

Belgenmonument en is het monument gerestaureerd. 

In de nabije toekomst zal ook het omliggende park een 

restauratie en herschikking ondergaan.  Ondanks de 

restauratie en het herstel dreigt het monument echter 

weer aan de onbekendheid  te worden prijsgegeven. 

Met deze ontwerpwedstrijd vroeg FASadE, forum 

voor architectuur en stedenbouw in Amersfoort aan 

architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en 

kunstenaars om een ontwerp in te dienen om de plek, 

hernieuwd en op een eigentijdse manier, betekenis 

te geven als herdenkingsplek voor ontheemden. 

Reden voor de organisatie van de Ontwerpwedstrijd: 

veel mensen zijn op dit moment onbekend met de 

achtergronden, de betekenis en de herkomst van 

het monument. Hoe komt het daar, door wie is het 

gebouwd en hoe lang staat het er al? Hoe kunnen 

we meer eigentijdse en toekomstige betekenis 

geven aan deze plek, die  symbool staat voor de 

opvang van Belgische vluchtelingen en in de verdere 

toekomst mogelijk voor ontheemden in bredere zin? 

De ontwerpwedstrijd werd in directe samenspraak 

met de gemeente Amersfoort georganiseerd en 

voorbereid.

Historie Belgenmonument

Het bestaande Belgenmonument is het grootste 

nationale monument van Nederland en heeft een 

rijksmonumentale status. Het is gebouwd in de 

periode 1917-1919. Het monument is een geschenk 

van België, als dank voor de opvang van gevluchte 

militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1914 

kwamen circa 21.000 Belgische vluchtelingen naar 

Amersfoort - 16.000 militairen en 5000 burgers. Een 

enorm aantal, vergeleken met het aantal inwoners 

dat op 25.000 lag. 

Het ontwerp is van de Vlaamse, modernistische 

architect Huib Hoste (1881–1957). De waarde van  

het Belgenmonument is groot, universeel en van alle 

tijden. Het heeft grote sociaalhistorische waarde en er 

kunnen parallellen naar het heden worden getrokken. 
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FASadE stelde ten behoeve van de jurering een 

Vlaams-Nederlandse vakjury samen, met daarin 

een brede vertegenwoordiging van voor de opgave 

belangrijke disciplines. 

Samenstelling vakjury

Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC 

Handelsblad, voorzitter

Eric Luiten, landschapsarchitect en Rijksadviseur 

voor Landschap en Water (2012 – 2016)

Rob van der Laarse, hoogleraar Universiteit van 

Amsterdam op het gebied van herinneren en 

herdenken

Anne Holtrop, architect

Ann Demeester, directeur Frans Hals Museum | 

De Hallen Haarlem

Johanna van der Werff, directeur FASadE, 
secretaris, niet-stemhebbend

Ontwerpwedstrijd

Direct vanaf de release van de  Ontwerpwedstrijd 

Belgenmonument in mei 2016 ontving FASadE 

veel respons, zowel vanuit Nederland als vanuit 

Vlaanderen. De opgave inspireerde velen. FASadE 

ontving reacties van circa 300 belangstellenden en 

maar liefst 133 ontwerpers kwamen tot een inzending. 

Vrijdag 9 september 2016 was de deadline voor het 

inleveren van ontwerpen’. Het is goed zichtbaar dat 

er door de ontwerpers veel energie in de ontwerpen 

is gestoken. Het is indrukwekkend te zien dat 

zovelen zich aangesproken hebben gevoeld door de 

opgave. Er is door velen met zeer veel toewijding, 

energie, inspiratie in bureaus, ateliers en op andere 

plekken gewerkt aan een ontwerp. Op maandag 26 

september was de vakjury van de Ontwerpwedstrijd 

Belgenmonument in Amersfoort aanwezig voor een 

eerste toets van de ingediende inzendingen

Opgave

• het realiseren van een ‘onder architectuur’ 

ontworpen ruimtelijk object (paviljoen, folly, land art), 

waarin het verhaal van de Belgische vluchtelingen en 

wellicht ook andere ontheemden verteld kan worden 

• het vragen van aandacht voor de beleving  

van de plek en het hernieuwd betekenis geven 

van de historie en het gedachtegoed achter het 

Belgenmonument

• goede informatievoorziening over het 

Belgenmonument met een mogelijke doorkijk naar de 

het heden: vluchtelingen zijn van alle tijden

• Het Belgenmonument heeft de status van 

Rijksmonument. Het is van belang om behoedzaam 

met deze status om te gaan. Ontwerpen die raken aan 

deze rijksmonumentale status zijn vergunningplichtig 

conform de Monumentenwet, waarmee overigens 

geen uitspraak wordt gedaan over het type 

toevoeging dat deze status impliceert. Van belang is 

dat in het ontwerp duidelijk wordt gemaakt op welke 

wijze met de status van rijksmonument is omgegaan. 

Zie kaartbijlage en kwalificatie van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed.

• Het gebied rondom het Belgenmonument 

heeft een parkachtig karakter waar boomstructuren 

aanwezig zijn. Met de aanwezige bomen dient 

omzichtig te worden omgegaan. Bestaande zichtlijnen 

hebben voor de monumentenstatus betekenis. Nieuw 

te creëren zichtlijnen dienen vermeden te worden dan 

wel gepaard te gaan met een goede motivatie.   
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• Het Belgenmonument staat in de openbare 

ruimte – het ingediende ontwerp dient derhalve 

rekening te houden met de vandalismegevoeligheid 

van de plek.  

Als beoordelingscriteria golden daarbij:

• Contextgevoeligheid – relatie (in massa, 

kleur- en materiaalgebruik) met het landschap en het 

rijksmonument

• Ontwerp verstevigt de betekenis van 

herdenkingsplek voor ontheemden

• Inventiviteit van het ontwerp

• Optimaal geschikt als middel voor 

informatieverstrekking over de plek en de historie 

• Duurzaamheid in materiaalgebruik 

• Duurzaamheid in culturele betekenis
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Vakjuryrapport

De jury wil voorop stellen dat de opgave die FASadE in 

het kader van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument 

Amersfoort naar buiten brengt in de uitvraag 

interessant, relevant en actueel is. Het is ook een 

zeer uitdagende en geen gemakkelijke opgave. Want 

hoe geef je betekenis aan een bestaand monument 

dat die betekenis niet of nauwelijks meer uitdraagt? 

Parallel naar de actualiteit - betekenisgeving

Het doen (her)leven van het gedachtegoed en het 

belang van de opvang van vluchtelingen – in het 

geval van het Belgenmonument zijn dat militairen en 

hun families – is van universele waarde. Telkens weer 

blijken vluchtelingen, ontheemden over de wereld te 

dwalen, op zoek naar een veilige plek. Vluchtelingen 

zijn, helaas, een steeds weer terugkerend fenomeen. 

Het hoog houden van een waarde als gastvrijheid voor 

ontheemden is vanuit die optiek belangrijk en blijft 

ook in de toekomst van belang. De huidige tijd kent 

wederom grote aantallen ontheemden. Het bepaalt in 

sterke mate het nieuws en de gemoederen lopen in 

dat verband regelmatig hoog op. Wereldwijd is er in 

de huidige tijd sprake van grote vluchtelingenstromen, 

ook richting Nederland. In onze samenlevingen 

klinken – naast veel hartverwarmende geluiden – 

ook zeer extreme signalen. Om die reden is het 

goed om de geschiedenis scherp in onze herinnering 

te houden; het belang om lessen te leren uit het 

verleden is groot. 

De jury heeft lang doorgefilosofeerd over de inhoud 
en breedte van het begrip betekenisgeving. Heeft dat 

te maken met de functie, het programma of de plek 

waar het genomineerde project in de stad aanwezig is, 

of  gaat het over de bredere vraag hoe genomineerde 

projecten een rol spelen in het levend(ig) maken 

en houden van historisch gedachtegoed, dat zijn 

expliciete parallellen heeft naar de actualiteit; 

over filosofie en kritiek; over leven en werken en 
meer, maar ook over de esthetische en ruimtelijke 

kwaliteiten, omdat een toevoeging ook kan bijdragen 

aan de (historische) beleving van de stad als geheel.  

De jury ziet ook volop mogelijkheden voor het 

Belgenmonument om te dienen als plek die 

symbool staat voor de opvang van vluchtelingen 

en ontheemden in bredere zin. Het is Nederlands 

grootste monument, groter dan het monument op 

de dam, het kan dienen als ‘memorial’  en heeft als 

gezegd de status van Rijksmonument. Het is hoog 

gelegen op de Amersfoortse berg, waarbij opgemerkt 

kan worden dat Amersfoort het kadastrale middelpunt 

van Nederland is.

Tegelijkertijd moet geconstateerd worden, aldus 

de jury, dat het bestaande Belgenmonument in 

een verweesde staat verkeert en geen relatie meer 

aangaat met de omgeving. Het monument is in zijn 

uitingsvorm beperkt. Op oude foto’s is te zien dat 

gezelschappen per bus naar het monument kwamen 

en daar in het toen aanwezige paviljoen wat konden 

drinken. Inmiddels is de herdenkingswaarde van het 

monument, mede in verband met het verglijden van 

de tijd, sterk teruggelopen. Dat heeft niet alleen te 

maken met dat tijdverloop, maar ook met het nogal 

formalistische gebouw, dat beperkt is in zijn manier 

van informatieoverdracht en met het ontbreken van 

goede zichtbaarheid van het monument. Want, gaf 

het monument, prominent gelegen op de Berg van 

Amersfoort, indertijd zicht op de wijde omgeving, 

inmiddels benemen hoge bomen het zicht. Ook het 

uitzicht naar het monument is niet meer zo vrij als 

voorheen. 
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Juist vanwege de potentiele impact van het 

Belgenmonument valt het te betreuren dat de 

betekenis ervan maar in beperkte mate afleesbaar is. 
Zowel achtergrond als herkomst van het monument 

zijn goeddeels naar de achtergrond verdwenen.

De jury constateert dat het Belgenmonument een 

ambivalente oriëntatie heeft – voor bezoekers is het 

niet meteen duidelijk wat de voor- of achterkant is 

en daarmee heeft het monument een tweeslachtig 

karakter. Dit weerspiegelt zich ook in het omliggende 

parkgebied naar ontwerp van Van der Swaelmen en 

de padenstructuur, onder meer van het S-vormige 

mijmerpad. 

De jury constateert tevens dat de omgeving van 

het Belgenmonument door het verloop van tijd 

sterk van karakter is veranderd. Niet alleen is er 

een aanzienlijke verkeersstructuur – de Stichtse 

rotonde – toegevoegd; er zijn kloostercomplexen 

en scholen in de buurt gevestigd en er is vrij recent 

een villawijk in de nabijheid gerealiseerd.  Ook is het 

aanvankelijk vrije zicht op en vanaf het bestaande 

Belgenmonument verdwenen, als gevolg van hoog 

opgeschoten bomen. In de nabije toekomst zal de 

Westtangent ingrijpen in het gebied. 

De jury merkt op dat het grootschalig kappen van 

bomen, waarmee het vrije zicht op het monument 

wordt hersteld, niet goed past in de huidige tijdgeest. 

Tegelijkertijd is de jury van mening dat er sprake 

moet zijn van een afweging van belangen hierin. 

Het (beperkt) kappen van bomen als noodzakelijk 

middel om zichtbaarheid te vergroten, kan ook in dit 

geval toch te heroverwegen zijn. De geschiedenis 

toont immers altijd weer een veranderd stedelijk en 

landschapsbeeld. Het fixeren of bevriezen van een 
tijdbeeld hoeft niet de beste keuze te zijn en getuigt ook 

niet van besef van het proces van maatschappelijke 

en ruimtelijke verandering. De geschiedenis toont 

zich als een aaneenschakeling van verandering, in 

sociaal, maatschappelijk, landschappelijk en ook 

stedelijk opzicht, niet altijd ten kwade, vaak ook ten 

goede. 

Het puur herstellen van vrij uitzicht op het bestaande 

Belgenmonument als methode tot betekenisgeving 

is echter te beperkt, omdat het bestaande 

Belgenmonument een hermetisch en formeel karakter 

heeft en geen duidelijke boodschap uitdraagt. Hoe 

kan het verhaal van ontheemden, vluchtelingen op 

deze plek op een goede manier verteld worden? 

Overwegingen aangaande de genomineerden

Het was niet eenvoudig om uit het grote aantal 

inzendingen met zo’n grote diversiteit tot een 

winnaar te komen. De jury is onder de indruk van 

de breedte van invalshoeken die het spectrum 

van de inzendingen kleurt en van de kwaliteit van 

grote aantallen inzendingen. Uiteindelijk is de jury 

gekomen tot zeven genomineerden, die ieder op 

hun eigen bijzondere manier met de opgave om zijn 

gegaan, hetzij sculpturaal, hetzij landschappelijk, 

hetzij door het toevoegen van een kleiner of 

groter volume op de plek, dat meer of minder 

ondersteunend is; meer of minder plastisch; wel of 

niet refererend aan het bestaande Belgenmonument, 

hetzij als contrasterende entiteit hetzij met eenzelfde 

iconografie of narratief. De jury constateert dat er, 
waar het gaat om de genomineerden, er sprake is 

van zeven geslaagde ideeën. Alle zeven projecten 

hebben, ieder op hun eigen manier, een hoge 

standaard, bevatten originele dan wel kwalitatief 

hoogwaardige elementen als het gaat om de 
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esthetiek, uitvoering, in materiaalgebruik, detaillering, 

als concept of qua impact. Stuk voor stuk kunnen de 

genomineerden daarmee waardevolle toevoegingen 

zijn voor de plek. Uit de zeven genomineerden heeft 

de jury uiteindelijk het winnende ontwerp gekozen. 

De jury constateert dat het voor ontwerpers een 

moeilijke opgave bleek om op alle punten een duidelijk 

geformuleerd standpunt in te nemen, waarbij of de 

architectuur, of de geschiedenis en de herinnering, of 

de mogelijkheden als tentoonstellingsfaciliteit, of het 

landschap leidend was. In slechts weinig gevallen 

werd een standpunt op het geheel ingenomen, 

Ondanks aanvankelijk uiteenlopende persoonlijke 

standpunten van de individuele juryleden over de 

wijze van wegen van de eerder vermelde criteria, 

kwam  de jury unaniem tot de keuze van het winnende 

ontwerp.
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Het ontwerp ‘Museum voor gastvrijheid’ voegt een 

nieuw volume toe aan de plek. Dit volume, een 

paviljoen, beschikt over drie wanden, waarlangs 

een route te lopen is die geschikt is voor het 

geven van informatie over plek en achtergronden. 

De informatievoorziening kan plaatsvinden via 

presentaties op de wanden, in beeld, kaartmateriaal 

en tekst te verdelen over vluchtelingen die in de 

Eerste Wereldoorlog naar Amersfoort kwamen; 

100 jaar vluchtelingen in Nederland en een 

maquette van Kamp Zeist. De materialisatie van de 

tentoonstellingswanden zou dezelfde kunnen zijn als 

van de beeldhouwwerken van het Belgenmonument 

zelf. De architectonische dynamiek die aan het 

huidige Belgenmonument ontbreekt, wordt met het 

Museum voor Gastvrijheid toegevoegd. Helder is dat 

het een eigentijdse vorm betreft, gezien de plasticiteit 

die het uitstraalt en de dynamische vlakverdeling 

ervan. Vorm en materialisatie refereren aan en zijn te 

beschouwen als een eigentijdse herinterpretatie van 

de Amsterdamse school. Het nieuw toe te voegen 

paviljoen is herkenbaar als een nieuw onderdeel. 

Toch is er een duidelijk verband met de bestaande 

onderdelen van het Belgenmonument. Zowel de 

bakstenen, als de kalkzandstenen wanden zijn ook 

onderdeel van het bestaande Belgenmonument. 

Door het nieuwe paviljoen in de buurt maar enigszins 

‘afzijdig’ te plaatsen van het bestaande, wordt 

respect getoond naar het bestaande en tegelijkertijd 

een interessant spanningsveld opgeroepen. 

De jury heeft grote waardering voor de 

sculpturale vormentaal van het ontwerp van 

Matthijs la Roi. Hoewel het van een onmiskenbaar 

eigentijdse opvatting getuigt, heeft het ontwerp, 

niet alleen door zijn materialisatie, maar ook 

door de driehoeksordening die het aangaat 

met het bestaande Belgenmonument, daarmee 

wel degelijk sterke referenties. Het nieuw toe te 

voegen volume gaat overduidelijk een dialoog 

aan met het bestaande monument en geeft het 

bestaande, zowel muur als hoofdgebouw, nieuwe 

impulsen, terwijl het bestaande, historische 

monument volledig in zijn waarde blijft. Ook 

aan het doel om informatie over te dragen 

aan bezoekers, voldoet het ontwerp op een 

originele en aansprekende manier. Het ontwerp 

voegt kwaliteit toe aan het bestaande, sterk 

hermetische monument en geeft dit hernieuwd 

betekenis. Zo wordt met een duidelijk sprekend 

gebaar en toch op een terughoudende, ingetogen 

en bescheiden manier, nieuwe belevingswaarde 

aan de omgeving toegevoegd. Naar de mening 

van de jury voldoet het ontwerp volledig aan de 

opgave die FASadE in de uitvraag heeft gesteld. 

Winnaar

Museum voor gastvrijheid - Matthijs la Roi - architecture
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Ontwerpers van MXIX IXVI kiezen voor een 

spookstad, uitgevoerd als een doolhof. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van een symbolische  

fragmentering van de gebouwde onderdelen van het 

bestaande Belgenmonument. In het oorspronkelijke 

monument worden bezoekers geconfronteerd met 

een muur. Ontwerpers willen het idee van de muur 

voortzetten. Muren die refereren aan echte ruïnes, 

die veroorzaakt zijn door oorlog en die op de site 

gebouwd worden in beton, een neutraal materiaal 

dat zal gaan verweren. Het idee is om gebouwen te 

plaatsen op een raster, om een labyrint te creëren.

De fragmenten zijn in het ontwerp in het landschap 

tussen Muur en Daam Fockemalaan geplaatst en 

symboliseren de rudimenten van een vernietigde 

stad, waarmee de ziel van de verloren stad wordt 

gesymboliseerd en gewaarschuwd wordt voor 

de gevolgen van oorlog. Uitgangspunt daarbij 

is een stedelijk grid, volgens welk principe ook 

vluchtelingenkampen en legerkampen zijn 

geordend. Het raster als systeem van organisatie. 

Zo ontstaat een doolhof van ruïnes, met het 

bestaande Belgenmonument als oriëntatie punt. 

De jury waardeert het zeer tot de verbeelding 

sprekende, naratieve ontwerp, dat origineel is en 

zeer onderscheidend van andere ontwerpen. Wel 

zijn er twijfels of een zeer symbolische boodschap 

op deze plek de meest passende is. Ook schiet het 

ontwerp waar het de informatievoorziening betreft 

tekort, aangezien het blijft bij conceptuele, zeer 

goed uitgedachte symboliek met betrekking tot de 

‘universele’ onderwerpen ‘thuis’ en ontheemding.

MXVIX IXVI - Gosia Olchowska i.s.m. York Bing Oh

Genomineerden
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Het ontwerp Gapende muur bestaat uit twee naast 

elkaar geplaatste, verzinkt stalen platen, die vanwege 

de vloeiende kromming, een open ruimte vormen, 

waar bezoekers tussendoor kunnen lopen. Twee 

muren in volledig gelast verzinkt staal als gasten in 

het bos om landschap, monument  en verhalen van 

vluchtelingen te documenteren. Alle informatie wordt 

weergegeven in duidelijke bewoordingen, met foto’s, 

als een gigantische krantenpagina. De informatie 

staat vermeld op de dunne staalplaten, die is bedekt 

met een beschermlaag tegen graffiti. De  toevoeging 
is door de ontwerpers bedacht op de kruising van een 

speling in het bos, waarbij een lang volume kan worden 

geperst zonder verstoring, langs de natuurlijke weg 

die bezoekers volgen bij het betreden van het terrein 

na het passeren van het monument. De constructie 

zelf bestaat uit twee portalen waarop een staalgordijn 

wordt gespannen. Het object is omvangrijk. Het 

ontwerp is terughoudend van karakter, een bewuste 

keuze van de ontwerpers, teneinde de impact op het 

bestaande Belgenmonument niet te groot te maken. 

De jury heeft grote waardering voor het ontwerp 

en de intrigerende, poëtische vorm van het 

toegevoegde element. De combinatie van 

lichtval, sculpturale vorm, waar een zekere 

beklemming vanuit gaat en die door z’n tekst 

en vorm een extra gevoelsbetekenis heeft, 

maakt het voorstel aantrekkelijk. Wel zijn er 

twijfels over de functionaliteit en de (onder)

houdbaarheid. De jury vraagt zich af of de 

geschreven informatie op deze hoogte en in 

golvende lijnen de bezoekers zal bereiken. 

Gapende muur - Marie Prunault
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Ontwerpers van Octagon leggen de focus op de acht-

kantige plein bij het hoofdgebouw, dat op dit moment 

weinig karakter heeft en geen waarde toevoegt aan 

het Belgenmonument. Het concept van de ontwer-

pers maakt gebruik van de zeer geringe hoogtever-

schillen (5 à 10 cm) in de bestrating, die de bezoeker 

naar de mening van de ontwerpers subtiel bewust 

maken van een nieuwe narratieve laag. De vorm van 

deze ‘breuklijnen’ is gebaseerd op de kustlijnen van 

vier actuele vluchtelingenroutes: de Oostelijke Medi-

terrane route, de Middellandse Zeeroute, de Centraal 

Amerikaanse route en de Zuidoost-Aziëroute. Aan de 

hand van ingelegde tekstfragmenten en afbeeldingen 

wordt het verhaal verteld van de geschiedenis van 

het monument, de Belgische vluchtelingen, en an-

dere ontheemden. Centraal op het plein ligt een situ-

atietekening met uitleg over de verschillende onder-

delen van het monument zodat de bezoeker zich kan 

oriënteren en eventueel een route kan uitstippelen. 

De jury vindt de benadering van de ontwerpers 

van Octagon origineel. Een plein van weinig 

betekenis wordt op een actieve manier onder-

deel gemaakt van het bestaande monument. Toch 

Octagon - Maarten Overdijk i.s.m. 

Steven van der Goes architecten

heeft de jury kanttekeningen bij de uitwerking, die 

robuust is en moet dienen ter informatievoorzien-

ing, maar die nauwelijks tot geen relatie aangaat 

met het bestaande Belgenmonument, behalve die 

van het verhaal dat op deze plek verteld wordt, 

volgens de toegevoegde narratieve laag. De jury 

heeft ook twijfels of het nieuw gecreëerde plein in 

de toekomst zal werken als zit- en ontmoetings-

ruimte volgens het idee van de ontwerpers en 

of de gehanteerde informatievoorziening niet te 

statisch is en daardoor te weinig tijdsbestendig. 
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De ontwerpers van Accolade voegen een paviljoen 

toen, aan de zijde van het achthoekige plein en creëren 

een bastion, wat in gezamenlijkheid twee ‘accolades’ 

te weeg brengt. Ze spreken uit dat het historische 

Belgenmonument om een respectvolle benadering 

vraagt, uitgezonderd het rechthoekige plein, dat van 

minder grote waarde is. Om Belgenmonument en 

toevoeging een meer logisch geheel te laten zijn, 

plaatsen ze, oostelijk van het hoofdgebouw, een open 

driehoekig paviljoen, bestaande uit een betonnen 

wand met plat dak en kleine bergruimte. In vormgeving 

en materialisatie ontstaat zo een contrast ten opzichte 

van het bestaande Belgenmonument. De plek biedt 

ruimte voor herdenking en contemplatie. Daarnaast is 

er ruimte voor kleinschalige culturele festiviteiten. Het 

rechthoekige plein tussen paviljoen en hoofdgebouw 

wordt verdiept aangelegd, waarmee de situatie in het 

verleden hersteld wordt: het hoofdgebouw komt weer 

op zijn voetstuk te staan. Plein en paviljoen vormen 

een vanzelfsprekend einde van het Mijmerpad. 

Aan de westelijke zijde ligt een bastion, ‘accolade’, 

die wandelaars van het Mijmerpad passeren. Dit 

bastion dient als uitzichtpunt en begrenzing van het 

gehele monument. Paviljoen en bastion vormen 

zo een inkadering van het herdenkingsgebied. 

Net zoals bij het huidige Belgenmonument is 

de beplanting een belangrijk onderdeel van 

het ontwerp en de bijbehorende symboliek. 

De jury waardeert de benaderingswijze van 

ontwerpers, de zorgvuldigheid van het ontwerp 

en de ideeënvorming rond het concept van 

bastionvorming, maar vindt het voorgestelde 

idee uiteindelijk te sterk ingrijpen. Eveneens 

mist de jury een referentie naar het bestaande 

Belgenmonument, waardoor de toevoeging 

een enigszins afstandelijke karakter krijgt.  

Accolade - Ad Roef Architect Tilburg  en 

Annerie van Daatselaar Landschapsarchitect Oosterbeek
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Het ontwerp Open Huis heeft de aanblik van 

een archetypisch huis, met schoorsteen, 

heeft een eenvoudige, plezierige uitstraling 

en symboliseert als zodanig de gastvrijheid 

van Nederland in de Eerste Wereldoorlog. 

De jury is zeer te spreken over de gedachte om, 

door de plaatsing van een object aan de zijde 

van de Utrechtseweg en Stichtse rotonde, het 

monument te voorzien in een ‘eyecatcher’, een 

adres als het ware. Dat is een concept dat vanuit 

het gebrek aan zichtbaarheid en de onbekendheid 

van het bestaande Belgenmonument zeer welkom 

is. Tegelijkertijd is de jury van mening dat het 

prototype huisje onvoldoende de lading dekt van 

het vluchtelingenverhaal.  Voor de noodzakelijke 

informatievoorziening is het huisje te beperkt. Het 

ontwerp zal vooral werken om de attentiewaarde - 

zichtbaarheid van het monument – te verhogen en 

symboolwerking - voor het vluchtelingenverhaal, 

maar blijft daarin te beperkt. Het is daarmee 

een sympathiek, visueel aantrekkelijk ontwerp, 

maar schiet uiteindelijk tekort, specifiek 
waar het de informatievoorziening betreft. 

Open huis - Lab-s, Sjoerd Schaapveld
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CXIX LVI - West 8

CXIX LVI gebruikt het landschap als instrument, om 

de latente organisatie van de site, en de duidelijke 

schoonheid van het monument op een hoger niveau 

te tillen. Ontwerpers verwijzen naar Canneel Claes, 

Belgisch landschapsarchitect en vriend van Huib 

Hoste. In het ontwerp worden, drie meter hoge hagen 

en geometrische vakken van struikhei toegevoegd, 

complementerend aan Hoste’s monumentale bak-

steenarchitectuur en allegorische fresco’s. Dit om de 

tot hiertoe onwaardige toegang op te waarderen; er 

nieuwe grandeur aan te geven; schuilmogelijkheid te 

bieden; aan educatieve en gemeenschapsprogram-

ma’s plaats te bieden en gebruik te maken van de ge-

hele site. Zo wordt de bestaande toegangssequens 

omgekeerd, en wordt een meticuleus gechoreogra-

feerde opeenvolging geïntroduceerd.

De jury waardeert de achterliggende gedachte 

van de ontwerpers en de uitvoering in beginsel 

zeer, in het bijzonder omdat daarmee de ook reeds 

door de jury geconstateerde verwarrende oriën-

tatie van het Belgenmonument opnieuw wordt 

geordend en de passant vanaf de Daam Fockema-

laan wordt geattendeerd op de aanwezigheid van 

het monument. Minder tevreden is de jury met de 

wijze waarop de informatievoorziening is geor-

ganiseerd in een paviljoen. Dit heeft een sobere 

structuur, complementair en ondergeschikt aan 

het historische monument. Volgens de ontwerper 

verwijst vormentaal en materiaalgebruik ontwerp 

naar de architectuur van Huib Hoste uit het in-

terbellum en biedt het daar een evenwicht mee. 

Deze opvatting deelt de jury niet. De voorgestelde 

architectuur van het paviljoen gaat geen enkele 

relatie aan met die van het bestaande Belgen-

monument en geeft de indruk van Fremdkörper. 
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Initiatief en organisatie

Initiatief en organisatie van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument 

Amersfoort zijn in handen van FASadE, het Architectuurcentrum 

van Amersfoort, in directe samenspraak met de gemeente Amers-

foort

Colofon

Teksten: Johanna van der Werff
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Vormgeving: ZEEP architects and urban designers, Jan Poolen, 

Yasmin van den Brink
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• Archief Eemland, Henk van Tilburg, voor het 

 beschikbaar stellen van historisch beeldmateriaal
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