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Gapende Muur / Yawning Wall

Pavil ion, Amersfoor t ,  NL , 2016
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Gapende Muur 
(“ yawning wall ”) , 
NL , 2016

D 
uring WWI, Hundreds of thousands of Bel-

gian refugees fled the country to seek asy-

lum in the Netherlands.

In that time the refugees participated to the con-

struction of a memorial in Amersfoort .

For the 100 anniversary of the monument , the 

plan is to build a folly or other architectonic fea-

ture that would sustain the significance of the an-

cient monument.

2 
walls in foolproof, all welded galvanized 

steel invite themselves in the forest to doc-

ument the site, the monument , and stories 

of refugees.

They are actually from one wall, a fence, a separa-

tion, opening up to display facts written in words.

There is always a fence in those stories.

This disposition means the visitor will experience 

tight enclosure on his path through the document.

The impact on his memory and cultural aware-

ness will gain a more intimate significance than a 

distant , openly displayed grand picture.

This shift is also a mean of preserving the integrity 

Competition, NL, 2016, Runner up, first 

price amongst the 6 selected projects 

will be unveiled on October 28th 2016 - 

Crossing my fingers.

The aim is to have the winning project 

build by 2018 for the 100 years of the 

belgian monument.
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of the monument , and all its features, as a whole, 

by standing aside of the scenery, “backstage”, and 

informing with other medium, turned outside-in.

Though it is a shift , it echoes the monumental 

buildings in many ways:

- Orientation (to be slightly adjusted when clear-

ance in the tree is located exactly).

- “Wall” typology.

- Footprint of the plateau, “peach color ”.

- Scale of steel blades folds and stripes recalls of 

masonry.

- Large scale pictures on the outside, materialized 

through the effects of shades in the steel folds, 

though in this case they are blurred on purpose, 

as to get the clue one needs to get in.

The exact location is the crossing of a clearance 

in the forest , where a lengthy device can be 

squeezed in without disturbance, and the natural 

track we follow today when entering the site after 

passing the monument

This track has nothing to do with the ad-hoc ap-

proach to the monument , when it was planned by 

the architect in 1916, but that is the reality today. 

The original access cannot be restored due to the 

changes in the territory.

A
ll the information is simply displayed in 

plain words, possibly with pictures, like a 

giant newspaper page. This is stamped on 

the steel directly, and covered with a protection 

layer against graffiti.

The building is shaped to fit between the need 

of having people reading inside and the wish to 

leave the trees and other elements of the forest 

follow their regular life around, taking very little 

of their space.

The construction itself is actually two gantries on 

which the skin is tensed.

T
he design is made in 2 materials:

-Galvanized steel (durability 80 to 120 years)

-Clay concrete, pigmented in the same “peach 

color ” wanted for the fountain of the monument.

-To minimize the impact on the surroundings, 

there are no concrete foundations, but steel 

screwed piles, and as indicated before, the build-

ing is shaped to leave space for the trees, as it is 

said earlier it is a guest .

-The story is embedded in the detailing follow-

ing contemporary/innovative construction tech-

niques, the subdivision echoed the traditional 

brick size, the small folds evocate the art in the 

brick work. This is important also in relation to the 

message of the monument , who tells a story also 

in its own making, the work of men.
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reëel beeld van 

speling in de bossen 

aan de geschatte 

locatie van het 

project. Dit kan 

worden gezien op 

zoek als de grond is 

volledig te bedekken 

met ondergroei. 34 m

45 m
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E
xcerpt from Jury report (translated from 

Dutch:

The design consists of two adjacent galvanized 

walls, which, because of the smooth curve, form 

an open space, where the visitors can walk. Two 

walls in fully welded galvanized steel as guests in 

the forest landscape to document the monument 

and the story of the refugees.

All information is presented in clear terms, with 

photos, like a giant newspaper page. The informa-

tion is listed on the thin steel plates, covered with 

a protective coating against graffiti.

The addition was conceived by the designers at 

the intersection of a slack in the forest , in which a 

longitudinal volume can be pressed without dis-

turbance along the natural way that visitors fol-

lowed when entering the premises after passing 

the monument.

The construction itself consists of two portals on 

which a steel curtain is tensioned. The property 

is extensive. The design restrained character is 

a conscious choice of the designers, in order to 

minimize the impact on the existing Belgian Mon-

ument.

The jury greatly appreciates the design and 

the intriguing, poetic form of the added ele-

ment. The combination of

light, sculptural form, where some tightness 

is assumed, and through text and form has an 

added meaning, make the proposal attractive. 

However, there are doubts about the func-

tionality and the durability. The jury wonders 

whether the written information at this height 

and in wavy lines will reach the visitors.
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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 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

Excerpt Original Jury report (in Dutch)
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