
 

Nota van Inlichtingen 
1e nota van inlichtingen behorende bij de Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023, dd. 24 nov 2022 

Inleiding 
Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die zijn gesteld tot de sluiting van de eerste 
vragenronde op 16 november 2022 via en de antwoorden op deze vragen. 

Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de 
prijsvraag d.d. 5 oktober 2022. De kick-off op 5 oktober is volledig opgenomen en terug te 
kijken via https://eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/bijeenkomsten/  

Deze documenten worden beschouwd als onderdeel van deze nota van inlichtingen. 

Opmerkingen van de uitschrijver 

1. Procedure online indienen geopend 

Inzendingen moeten digitaal worden ingediend. Dit kan vanaf heden via het online formulier 
op https://eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/inzenden-eerste-ronde/.  

Dit formulier biedt via invulvelden en de mogelijkheid om bestanden te uploaden de 
mogelijkheid om alle benodigde stukken voor de eerste ronde in te dienen.  

De hoofdverantwoordelijke inzender ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst 
van de inzending. Neem contact op met editie12@eowijers.nl wanneer deze niet is ontvangen. 
Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen.  

Op de stukken mag niets staan vermeld waaruit de oorsprong van de inzending kan worden 
afgeleid. Dit geldt dus ook voor de bestandsnamen en metadata zoals de auteur van de 
stukken. Inzendingen moeten van een motto worden voorzien, waarbij de anonimiteit wordt 
gewaarborgd. 

De uiterste datum voor inzendingen is woensdag 11 januari 2023 12:00u. 

2. Verslag en documentatie regionale bijeenkomsten 

De regio’s Achterhoek, Rijn-Maasmonding en Zeeland hebben respectievelijk een excursie, 
een fysieke en digitale verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. De regio Oostelijk Flevoland 
heeft ook een excursie aangeboden maar deze is wegens te weinig aanmeldingen 
geannuleerd.  

Presentaties en verslag van de regionale bijeenkomsten zijn online te vinden.  

• Excursie Achterhoek, maandag 14 november 2022. Er is een verslag beschikbaar en 
presentaties, deze zijn te vinden via de pagina Bijeenkomsten: 
https://eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/bijeenkomsten/ en de regiopagina van de 
Achterhoek. 

• Verdiepingsbijeenkomst Rijn-Maasmonding, vrijdag 18 november 2022. Er is een 
verslag beschikbaar, de bijeenkomst is opgenomen en kan worden teruggekeken en de 
presentaties zijn beschikbaar, deze zijn de vinden via de pagina Bijeenkomsten 
https://eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/bijeenkomsten/ en de regiopagina van de Rijn-
Maasmonding. 

• Online verdiepingsbijeenkomst Midden Zeeland, dinsdag 22 november 2022. Er is een 
verslag beschikbaar en presentaties, deze zijn te vinden via de pagina Bijeenkomsten: 
https://eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/bijeenkomsten/ en de regiopagina van Midden 
Zeeland. 



 

 

3. Aanvullende informatie Panorama Landschap beschikbaar 

De uitschrijver wijst geïnteresseerde deelnemers graag op het nieuwsbericht “Nederlandse 
landschapsgeschiedenis online in RCE kennisbank” van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, die communiceert dat alle regiobeschrijvingen vanaf 4 november 2022 te raadplegen 
zijn in de kennisbank. Panorama Landschap is een van de MUST READS in de algemene 
reader. 

Vragen en antwoorden 

Op de website https://eowijers.nl/prijsvraag-2022-2023/vragen/ konden vragen ingediend 
worden. De uitschrijver heeft geen vragen via deze weg ontvangen. 


