
 
Hoe maken we de Zeeweg veiliger? 

‘Spelregels ideeën prijsvraag’ (versie 24 september 2021) 
 

 

Wil je meedoen aan deze ideeënprijsvraag? Dit zijn de spelregels op een rijtje: 
 

Eenieder kan meedoen, zowel op persoonlijke titel maar ook als organisatie. 

 

Ideeën kunnen in woord en/of beeld ingestuurd worden per email (info@architectuurhaarlem.nl) of 

per post (ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem) o.v.v. Idee voor 

Zeeweg.  

 

Inzendingen mogen teksten zijn maar ook tekeningen, collages etc.. 

 

Maximale grootte is formaat A3 en maximaal aantal vellen is vijf. 

 

Maquettes en driedimensionaal werken kunnen helaas niet worden geaccepteerd. 

 

De sluitingsdatum is 28 oktober 2021 dat betekent dat op 28 oktober 2021 alle inzendingen die 

meedoen in het bezit van het ABC moeten zijn . 

Een deskundige jury gaat een alle inzendingen beoordelen om tot een shortlist van 3 voorstellen te 

komen. 

De jury gebruikt hierbij als criteria (onder meer):  

 Verbetering van verkeersveiligheid voor zoveel mogelijk weggebruikers; 

 Verbetering van het natuurlijke aanzicht en de recreatieve beleving van de weg zoals Leonard 

Springer bij het ontwerp voor ogen stond. 

Tenminste de shortlist van 3 inzendingen zullen – onder voorbehoud - op de bijeenkomst van 18 

november om 20.00 in het ABC of in het gemeentehuis van Bloemendaal gepresenteerd en 

toegelicht worden. 

 

met nadruk wordt onderstreept dat de jury geen winnaars kiezen maar inzendingen die het denken 

over verkeersveiligheid in relatie tot de Zeeweg het meest verder kunnen helpen dan wel kunnen 

agenderen. 

 

Alle inzendingen zullen aan de Provincie Noord Holland als wegbeheerder worden aangeboden voor 

nader onderzoek op uitvoerbaarheid. 

 

Door inzending wordt afstand gedaan van het mogelijke intellectuele eigendom. 



Het ABC staat het als organisator van deze ideeën prijsvraag vrij om (delen) van de inzending te 

publiceren. 

 

In principe wordt bij het gebruik/publicatie van delen van de inzending de naam van de inzender(s) 

vermeld maar dat is niet verplicht en kan het ABC ook niet verplicht stellen aan anderen. 

 

              


