Reglement ontwerpwedstrijd inrichting plein Vischpoort
Inleiding
Voor de Vischpoort aan de zijde van de Boulevard komt een nieuw plein. Het plein vormt de verbindende
schakel tussen de Vischpoort en de nieuwe brug naar Dolfinariumeiland enerzijds en Boulevard Oost en
Boulevard West anderzijds. Dit plein is in het toeristenseizoen verkeersluw. Dat wil zeggen dat vooral
voetgangers en fietsers gebruik zullen maken van het gebied. In de venstertijden zal beperkt sprake zijn
van gemotoriseerd verkeer voor de bevoorrading van ondernemingen. Voor de inrichting van dit plein is
een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

Procedure van de ontwerpwedstrijd
De procedure verloopt als volgt:
a. Bekendmaking van de prijsvraag vindt plaats in de media vanaf 21 november 2016. Inzending is vanaf
deze datum mogelijk via het mailadres waterfront@harderwijk.nl. Ook kunnen inzendingen ingeleverd
worden op het stadhuis Harderwijk, Havendam 56, t.a.v. projectbureau Waterfront.
b. Sluitingsdatum voor het indienen van ontwerpen is 15 januari 2017.
c. De jury maakt na rijp beraad de winnaar bekend.
d. Alle inzendingen worden gepresenteerd op de website www.waterfrontharderwijk.nl.
e. De feestelijke huldiging van de prijswinnaar vindt eind januari/februari 2017 plaats.
f. Indien een realiseerbaar ontwerp wordt gekozen, werkt VOF Waterfront het ontwerp uit in het voorjaar
2017.
g. De prijswinnaar onthult te zijner tijd de nieuwe inrichting van het plein voor de Vischpoort.

Reglement van de ontwerpwedstrijd
ARTIKEL 1 – WEDSTRIJD
Het plein voor de Vischpoort wordt totaal opnieuw ingericht. Een nieuw wegprofiel, nieuwe bestrating,
bomen en groenvlakken en verlichting. Om het plein een extra dimensie te geven, is er ruimte voor een
kunsttoepassing. Een kunsttoepassing die bijdraagt aan een prettige verblijfssfeer en een relatie heeft met
het water, de boulevard of de stad Harderwijk. Ter bevordering van betrokkenheid van burgers en
instanties uit Harderwijk, wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven om mee te denken over de inrichting
van het nieuwe plein aan de Strandboulevard voor de Vischpoort.
Er wordt een geldbedrag van € 500,- ter beschikking gesteld voor de winnende indiener van een
realiseerbaar ontwerp. De jury kan besluiten om, indien geen realiseerbaar ontwerp kan worden
geselecteerd, aan een van de overige indieners een aanmoedigingsprijs van € 100,- toe te kennen.
ARTIKEL 2 – DEELNAME
De wedstrijd staat open voor iedereen. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos. Er mogen uitsluitend
ontwerpen worden ingediend die speciaal voor deze ontwerpwedstrijd zijn gemaakt en die niet eerder
openbaar zijn gemaakt. Elke deelnemer kan maximaal twee ontwerpen inzenden.
Voor het ontwerp kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
De inzender verklaart dat hij de auteur is van de ingezonden ontwerpen.

ARTIKEL 3 – INDIENEN VAN DE ONTWERPEN
De ontwerpen worden bij voorkeur ingediend als digitaal bestand met vermelding van gegevens van de
deelnemer: naam, leeftijd, telefoonnummer, postadres en het e-mailadres. Het ontwerp mag ook op het
stadhuis worden afgegeven.
De ontwerpen moeten uiterlijk op 15 januari 2017 worden ingediend bij: waterfront@harderwijk.nl of
ingeleverd op het stadhuis Harderwijk, Havendam 56, t.a.v. projectbureau Waterfront.
De wijze van presenteren van de in te dienen ontwerpen is vrij. Dit kan dus een tekening, een maquette,
een collage of elke andere gewenste vorm zijn.
ARTIKEL 4 – ONTWERP EN ONDERWERP
Gevraagd wordt een ontwerp te maken voor een toevoeging aan het nieuwe plein aan de Strandboulevard
voor de Vischpoort. Het thema van het ontwerp dient een relatie te hebben met het thema ‘Waterfront’, de
stad Harderwijk of daaraan direct te relateren onderwerpen. Het ontwerp mag niet kwetsend of
aanstootgevend zijn, dit ter beoordeling aan de jury.
Het ontwerp moet realiseerbaar, beheerbaar in de openbare ruimte en betaalbaar zijn.
De toegankelijkheid van het plein voor voetgangers en (gemotoriseerd) verkeer is in het ontwerp voldoende
gegarandeerd. Het verkeer mag niet gehinderd worden door obstakels.
ARTIKEL 5 – SAMENSTELLING VAN DE JURY
De jury wordt gevormd door vijf personen, bestaande uit medewerkers van gemeente Harderwijk, VOF
Waterfront, Klankbordgroep Waterfront en Baljon Landschapsarchitecten. De landschapsarchitect is de
voorzitter. De jury wordt bijgestaan door een secretaris.
De secretaris legt de ontwerpen genummerd en geanonimiseerd voor aan de jury.
Belangrijke beoordelingscriteria voor de jury zijn onder meer:
- het ontwerp onderscheidt zich door originaliteit;
- het ontwerp is toepasselijk voor het Waterfront en de gemeente Harderwijk;
- het ontwerp is realiseerbaar, beheerbaar in de openbare ruimte en betaalbaar;
- het ontwerp heeft een toegevoegde waarde voor Harderwijk als stad.
ARTIKEL 6 – PRESENTATIE VAN DE ONTWERPEN
Alle ontwerpen worden na afloop van de wedstrijd op de website van het Waterfront Harderwijk
gepresenteerd met vermelding van de naam van de ontwerper.
ARTIKEL 7 – WINNAAR
De winnaar van de ontwerpwedstrijd wordt eind januari / begin februari 2017 bekend gemaakt. De
feestelijke huldiging van de winnaar en het winnende ontwerp vindt plaats in aanwezigheid van de winnaar,
de jury, een vertegenwoordiging van het college, het projectbureau Waterfront en de plaatselijke pers.
De jury kan besluiten om, indien er geen realiseerbaar ontwerp kan worden geselecteerd, aan een van de
overige indieners een aanmoedigingsprijs toe te kennen. Er wordt dan gekozen om een eigen ontwerp uit
te werken.
Alleen als het winnende ontwerp realiseerbaar, beheerbaar in de openbare ruimte en betaalbaar is, wordt
dit door VOF Waterfront uitgewerkt naar een definitief ontwerp voor de inrichting van het nieuwe plein.
Over de uitslag van de beoordeling wordt niet gecommuniceerd.
ARTIKEL 8 – AUTEURSRECHT
De ontwerper behoudt het auteursrecht over het ingezonden werk. Het (digitale) beeldmateriaal dat in het
kader van de ontwerpwedstrijd wordt ingediend mag door de gemeente Harderwijk en het Projectbureau
Waterfront worden gebruikt voor communicatie- en promotiedoeleinden. De organisatie wordt geen
auteursrechten voor het ontwerp aangerekend.

ARTIKEL 9 – UITWERKING VAN HET ONTWERP
De winnaar geeft toestemming aan de organisatie om het ontwerp uit te werken naar een realiseerbaar
ontwerp. De ontwerper wordt desgewenst eenmalig bij de uitwerking betrokken. De organisatie vermeldt
(indien gewenst) de naam van de ontwerper.
ARTIKEL 10 – UITSLUITING
De jury en de gemeente Harderwijk behouden zich het recht voor om op elk moment de medewerking en
de selectie van een maker te annuleren indien deze laatste een houding aanneemt die duidelijk tegen de
doeleinden van de wedstrijd en de grondslag van het project ingaat. Deze beslissing is onherroepelijk en
geen enkele vergoeding van schade kan opgeëist worden.
ARTIKEL 11 – INSTEMMING MET HET REGLEMENT
Door het indienen van een ontwerp bevestigt de ontwerper volledig akkoord te gaan met dit reglement. Er
wordt geen enkel voorbehoud toegestaan. De deelnemers leggen zich neer bij de beslissing van de jury.
Er wordt geen briefwisseling gevoerd aangaande de wedstrijd of de genomen beslissingen.

