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15 MAART 2019 

 

 

 

UITNODIGING AAN DE KUNSTENAARS 

 
DE INSCHRIJVING VOOR DE GROENE HART KUNSTPRIJS 2019 én  

DE ONTWERPWEDSTRIJD OUDE HOLLANDSE WATERLINIE IS GEOPEND.  

THEMA: ‘WATER: VRIEND EN VIJAND 

 

Kunstenaars uit heel Nederland kunnen zich vanaf nu voor beide competities inschrijven via de 

inschrijfformulieren op website www.groenehartkunst.nl. Ook de Themaomschrijving 2019 en 

de Deelnamevoorwaarden 2019 kunnen daar worden gedownload.  

In de Deelnamevoorwaarden GHKPrijs 2019 respectievelijk Deelnamevoorwaarden OHW vindt 

de kunstenaar ook alle voor hem/haar belangrijke informatie en data.  

De sluitingsdatum voor inschrijving voor beide competities is zondag 18 augustus 2019.  

 

********************************************************************************** 

 

 

Geachte beeldend kunstenaar!  

 

 

Water: Vriend en Vijand 

Dàt is het thema van de 11e Groene Hart Kunstprijs-competitie, maar óók van de door de Stichting  

Oude Hollandse Waterlinie uitgeschreven ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ (zie 

hieronder).  

 

Nederlanders staan al eeuwenlang bekend als beheersers van water. Het Groene Hart is er het 

spreekwoordelijk voorbeeld van! Eeuwenlange vervening leidde tot uitgestrekte veenplassen, 

waardoor water en wind vrij spel kregen en hele stukken grond - en zelfs dorpen - verdwenen.  Er 

werden windmolens, dijken en sluizen gebouwd, en meren en plassen drooggemalen en ingepolderd. 

De vijand werd zo weer tot vriend gemaakt. Water kan echter ook onze vijand zijn: stijgende 

waterspiegels en overstromingen enerzijds, lage waterstanden en uitgedroogde dijken anderzijds.  

 

Het thema ‘Water: Vriend en Vijand’ is zonder meer ook van toepassing op de Oude Hollandse 

Waterlinie. Ons land werd in 1672 overvallen door legers van onder andere de Franse Zonnekoning. 

Het oosten viel al heel snel in handen van de vijand en het volk was redeloos, het land reddeloos en de 

regering radeloos. Door stadhouder prins Willem III werd in allerijl een verdedigingslinie aangelegd, 

de Oude Hollandse Waterlinie, die het land - door inundatie - zou behoeden voor de totale ondergang. 

Met succes! De vijandelijke legers werden erdoor tot staan gebracht en tot een roemloze aftocht 

gedwongen. Water: een vijand voor de verdreven legers maar een grote vriend voor de Nederlanden!  

 

http://www.groenehartkunst.nl/
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Groene Hart Kunstprijs 2019 

Met ingang van de 11
e
 editie van de Groene Hart Kunstprijs wordt er voor de toekenning van de 

juryprijzen geen onderscheid meer gemaakt tussen professionele en amateur-kunstenaars. Er bestaan 

in de kunstwereld geen vastomlijnde criteria voor, de scheidslijn tussen deze twee categorieën is vaag,  

en in de praktijk blijken de werken qua kwaliteit vaak inwisselbaar.  

Er zal door de professionele jury nu een 1
e
, 2

e
 en 3

e
 prijs worden toegekend, waaraan een geldbedrag is 

verbonden van respectievelijk € 2.000, € 1.000 en € 500. Ook zijn er 2 eervolle vermeldingen (zonder 

geldbedrag).  

De prijsuitreiking van de juryprijzen én opening van de expositie vindt plaats op vrijdagavond 18 

oktober 2019. 

 

Groene Hart Kunst Publieksprijzen 

Ook dit jaar worden er weer twee Publieksprijzen uitgereikt, elk met een geldbedrag van € 500, en wel 

op zondag 10 november: de GHK Bezoekers Publieksprijs - waarvoor de bezoekers aan de expositie 

hun stem kunnen uitbrengen - en de GHK Online Publieksprijs; daarvoor kan iedereen zijn digitale 

stem op de website van Groene Hart Kunst uitbrengen. Deze prijzen worden uitgereikt op 

zondagmiddag 10 november 2019. 

 

GHK Jeugdproject 

Het Jeugdproject 2017 was een groot succes: leerlingen, scholen, meewerkende kunstenaars én 

publiek waren zeer enthousiast over het gepresenteerde resultaat.  Alle reden dus om dit project weer 

te herhalen. Alle 12 basisscholen in de gemeente Nieuwkoop worden weer uitgenodigd om hun 

groepen 6/7 een klassikaal kunstwerk te laten vervaardigen, nu naar het thema van 2019: Water: 

Vriend en Vijand. Elke groep krijgt een “eigen” kunstenaar, afkomstig uit verschillende 

kunstdisciplines, toebedeeld, die in de periode medio oktober/medio november met de groep aan de 

slag gaat.   

 

Heeft u als kunstenaar (woonachtig in Nieuwkoop en omgeving) belangstelling om aan dit project 

mee te doen, dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Kunstpromotie Groene Hart, via 

info@groenehartkunst.nl. Noot: met uitzondering van materiaalkosten wordt hiervoor geen 

vergoeding verstrekt. 

 

De kunstwerken (1 per groep/school) worden beoordeeld door een professionele jury. 

Het GHK Jeugdproject kent - op verzoek van de scholen - geen prijswinnaars: alle leerlingen worden 

mét de door hen gemaakte kunstwerken op zondagmiddag 17 november 2019 in het zonnetje gezet!  

 

NIEUW: Ontwerpwedstrijd vanwege 350 jarig bestaan Oude Hollandse Waterlinie in 2022 
In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van de Oude Hollandse Waterlinie, in het rampjaar 1672 

aangelegd door prins Willem III. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie (Stichting OHW), waarbij 

vele van de (16) vestingsteden, versterkte steden, inundatiegemeenten en waterschappen zijn 

aangesloten, organiseert in verband met deze viering vele activiteiten, o.a. ook het project  ‘De 

Verbeelding van de Waterlinie’.  Doel hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie een 

beeldentaal met een repeterend element te ontwerpen: een kunstzinnig object dat in diverse OHW 

vestingsteden en op plekken langs de Oude Hollandse Waterlinie zou moeten terugkeren.  

Buitenkunst voor opstelling in de openbare ruimte, dus.  

Hiervoor is door de Stichting OHW een speciale ontwerpprijsvraag uitgeschreven.  

 

Gezien haar jarenlange ervaring met de organisatie van kunstcompetities, heeft de Stichting OHW de 

Stichting Kunstpromotie Groene H/Art, organisator van de tweejaarlijkse Groene Hart Kunstprijs 

verzocht deze  OHW ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ te organiseren en te 

begeleiden. Het gekozen GHKPrijs thema voor 2019 ‘Water: Vriend en Vijand’ sluit naadloos aan op 

festiviteiten rond de viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Nadere informatie over de OHW 

Ontwerpwedstrijd, alsmede deelnamevoorwaarden en inschrijfformulier, kunt u vinden op 

www.groenehartkunst.nl, rubriek OHW Wedstrijd. 

  

mailto:info@groenehartkunst.nl
http://www.groenehartkunst.nl/
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Expositie kunstwerken 

Van 19 oktober tot en met 29 november 2019 is in het Koetshuis van Galerie & Beeldenpark Hoeve 

Rijlaarsdam in Nieuwkoop de expositie te zien van de kunstwerken die meedingen naar de Groene 

Hart Kunstprijs 2019. Ook de voor de OHW ontwerpwedstrijd ingediende (ontwerp)kunstwerken 

worden in die periode geëxposeerd, in De Stal van Hoeve Rijlaarsdam. Vanaf 17 november tot en met 

1 december 2019 kunt u in Het Koetshuis tevens de door de basisscholen gemaakte klassikale 

kunstwerken bewonderen. 

 

Inschrijving en Inleverdatum voor GHKPrijs en OHW Ontwerpwedstrijd 

Beroeps- en amateurkunstenaars uit heel Nederland kunnen zich zowel voor de Groene Hart 

Kunstprijs 2019 als de OHW Ontwerpwedstrijd ‘Verbeelding van de Waterlinie’ (echter wél voor elk 

met een apart kunstwerk) inschrijven door middel van de digitale inschrijfformulieren op de website 

www.groenehartkunst.nl. Wij verwelkomen kunstenaars uit álle beeldende disciplines: schilderkunst, 

grafische kunst, beeldhouwkunst, glaskunst, keramiek, fotografie, papier- en textielkunst.  

 

De kunstwerken moeten worden ingeleverd op zaterdag 28 september 2019, bij Hoeve Rijlaarsdam 

 

******************************************************************************** 

Sponsors Groene Hart Kunstprijs 2019 

De Groene Hart Kunstprijs 2019 is mogelijk gemaakt door bijdragen van onze hoofdsponsor Galerie 

Hoeve Rijlaarsdam.  

Tevens heeft de stichting een sponsorbijdrage ontvangen van: 

* Spelt Afvalinzameling b.v., Nieuwveen 

* Rabobank Groene Hart Noord, Roelofarendsveen 

* Kroes en Partners Notarissen, Alphen aan den Rijn en Ter Aar 

* Hulshof Bouw & Restauratie bv, Aarlanderveen 

 

Het GHK Jeugdproject 2019 wordt volledig gesponsord door het Coöperatiefonds van Rabobank 

Groene Hart Noord.  

 

Hoofdsponsor voor  de organisatie van de OHW Ontwerpprijsvraag ‘Verbeelding van de 

Waterlinie’  is de  Stichting Oude Hollandse Waterlinie, Woerden. 

 

********************************************************************************* 

 

Inlichtingen 

Heeft u vragen, bel of mail dan met Thea Alders-Timmer, 0172 572814 of Loekie Rijlaarsdam, 0172 

573 747, of richt uw verzoek aan info@groenehartkunst.nl 

U kunt ook het contactformulier op onze website www.groenehartkunst.nl gebruiken. 

 

U kunt voor nadere informatie ook kijken op de website van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie, 

www.oudehollandsewaterlinie.nl 

U kunt ook mailen aan contact@ohwl.nl of het contactformulier op de website gebruiken.  

 
 

 

Stichting Kunstpromotie Groene H/Art 

Stichting Oude Hollandse Waterlinie 

15 maart 2019 

 

 

 

 

 

 

http://www.groenehartkunst.nl/
mailto:info@groenehartkunst.nl
http://www.groenehartkunst.nl/
http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/
mailto:contact@ohwl.nl

